
Z A R Z 1\ D ZEN I E NR 3/2014 

W6jta Gminy Baboszewo 


z dnia 09 stycznia 2014 roku 


w sprawie wyboru o/ert na realizacje zadan publicznych w drodze otwartego konkursu przez 
organizacje prowadzqce dzialalnosc poiytku publicznego w 2014r 

Na podstawie art. 15 ust.2h oraz art.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536 ze zm) oraz uchwa1y 
Nr XXIII1197/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2013r w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz 
podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzia1alnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie na lata 2014-2018 zarzqdzam, co nast~puje: 

§1 

Na podstawie protoko1u z dnia 03 stycznia 2014 Komisji Konkursowej powo1anej Zarzqdzeniem 
Nr 53/2013r w sprawie powo1ania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacj~ zadail 
z zakresu pozytku publicznego w 20 14r nast~pujqce podmioty b~dqrealizowa1y zadania: 
Gminny Klub sportowy "ORLF;TA" Baboszewo Zadanie 1 - Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu wsr6d m10dziezy i doroslych poprzez organizowanie trening6w, gier i udzia1u w zawodach 
ponadgminnych w zakresie pi1ki noznej. 
eel zadania: rozgrywki mi~dzyklubowe i zaj~cie jak najwyzszego miejsca w tabeli B klasy oraz 
ewentualny awans do wyzszej ligi poprzez organizacj~ trening6w, sparing6w oraz tumiej6w, dzi~ki 
kt6rym sportowcy b~dct mogli podnosi6 swoje umiej~tnosci. 

- przyznana kwota dotacji - 27000,00zl 
Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo Zadanie 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wsr6d m10dziezy i doros1ych poprzez organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach 
ponadgminnych w zakresie tenisa sto1owego. 
eel zadania: nauka gry w tenisa sto1owego dla zainteresowanej grupy mieszkailc6w gminy 
Baboszewo oraz promocja aktywnego sp~dzania wolnego czasu. 

- przyznana kwota dotacj i - 12850,00zl 
Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo Zadanie 3 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wsr6d m10dziezy i doros1ych poprzez organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach 
ponadgminnych w zakresie pi1ki siatkowej. 
eel zadania: nauka gry w siatk6wk~ dla zainteresowanej grupy mieszkanc6w gminy Baboszewo 
oraz promocja aktywnego sp~dzania wolnego czasu. 

- przyznana kwota dotacji - 6990,00zl 

§2 

Zarzctdzenie podlega ogloszeniu w: 
1. Biuletynie Informacji Publicznej; 
2. siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo (tablica ogJoszen) 
3. na stronie internetowej - www.gminababoszewo.pl 

§3 

Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

http:www.gminababoszewo.pl

