Zarządzenie Nr 12/2012
Burmistrza Kłodawy
z dnia 13.03.2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Kłodawa w 2012 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) , art. 4 ust.1 pkt 1, 5, 14, art. 5 ust. 4 pkt 2,
art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz „Programu
Współpracy Gminy Kłodawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012”, zarządza się co
następuje:
§1
1. Zgodnie z programem współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi
na 2012 rok ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – „Propagowanie
sportu jako zdrowego stylu życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród
dzieci i młodzieży, ich udział w rozgrywkach i zawodach sportowych, a także
organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Kłodawa” .
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.
§ 2.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:
1. Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,
3. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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