Zarządzenie Nr 5 /2016
Burmistrza BoguchwaĘ
z dnia 15 sĘcznia 201ó roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań

publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieĘ i dorosĘch z Gminy
Boguchwała w roku 2016

Działając na podstawie art.]3 ustr]Ą,y z dnia 21 hłietnia 2003 r. o dzicłłalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2011 r., ]]]B ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale
Nr WI1B7.2015 z dnia 26 listopada 20]5 roku, w sprawie przyjęcia Programu Współpracy

Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ąrt. 3
ust. 3 ustawy z dnią 24 kwietnią 2003 r. o pozytku publicznym i wolontariacie na rok 2016
w zlłiązku z Zarządzeniem Nr 251/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprtmuie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dla dzieci, młodzieĄ i dorosłych z Gminy Boguchwaław roku 20l6, zarządzam co następuje:

s1
Przyznaję dotacje narealizac1e zadań publicznychz dziędziny kultura ftzyczna i sport w roku
Ż0I6:

1. Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu ,,,Lubcza" na

realizację zadania pn.
,,Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społecznościGminy
Boguchwała w róznych dyscyplinach Sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier
zespołowych, prowadzenie rozgryłek amątorskich oraz organizacja dla dzieci,
młodzieży i dorosłych imprez i zawodów sportowych w róznych dyscyplinach we
współpracy ze związkami sportowymi i stowąrzyszeniami" - w kwocie 20 000,00 zł
słownie: dwadzieściaĘsięcy złotych, przekazanych w formie wsparcią

2.

Stowarzyszeniu Współpracy i Ronłoju ,,Progres'' na realizację zadania pn.
,,organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodziezy w ząkresie
nauki jazdy na łyałachna lodowisku przy Szkole Podstawowej oraz nauki jazdy na
rolkach na terenie skateparku w Boguchwale''- w kwocie 4 300,00 złotych,
słownie: cztery tysiące trzystazłotych, przekazanych w formie wsparcia.

$2
Realizację wymienionych zadanoraz sposób ich finansowania okreŚlą odrębne umowy.

$3
Nadzór nad prawidłową realizacjązadań sprawuje starszy specjalista ds. kultury i sportu.

s4
Zarządzente wchodzi w życie z dniem podpisania.
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