
ZARZt\DZENIE NR3/2017 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 stycznia 2017 roku 

w sprawie wyboru ofert na realizacN zadan publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
jizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziety i doroslych z terenu Gminy Baboszewo oraz ogloszenia 
wyniIWw konkursu w 2017, 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 sarnorz~dzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446 z p6in. zm.)oraz art. 15 ust.! , ust 2g i 2j w zwi¥ku z ust.2h ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016r 
poz 1817 z p6i n. zrn.) oraz uchwaly Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 
30 listopada 20 16r w sprawie uchwalenia Rocznego Prograrnu Wsp61pracy Gminy Baboszewo 
z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pozytku 
publicznego na rok 2017, co nast~puje: 

§1 

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu Gminy 
Baboszewo w 20 17r dokonuje si~ wyboru ofert : 

1. W otwartym konkursie ofert na zadanie Nr 1 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie pilki noznej z dnia 19 grudnia 2016r 
wybrane zostaly oferty: 

1) Gminny Klub Sportowy "ORLF;TA" Baboszewo 
przyznana kwota dotacji - 72 OOO,OOzl 

2) Towarzystwo Sportowo Thrystyczne OLD BOY BABOSZEWO 
przyznana kwota dotacji - 5 OOO,OOzl 

2. W otwartym konkursie ofert na zadanie N r 4 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie kolarstwa z dnia 19 grudnia 20 16r wybrana 
zostala oferta: 

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" Warszawa 
przyznana kwota dotacji - 20 OOO,OOzl 

§2 

Wyniki otwartego konkursu ofert, 0 kt6rym mowa w § 1 oglasza si~ niezwlocznie w: 
1. Biuletynie Informacji Publicznej; 
2. siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo (tablica ogloszen) 
3. na stronie intemetowej - www.gminababoszewo.pl 

§3 

Wykonanie Zarz~dzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Og61no-Administracyjnemu 
i Zam6wien Publicznych. 

§4 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. W Q JT 
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