ZA R Z Ą D Z E N I E NR 5/2015
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 15 styczni a 2015 roku

w sprawie wyboru ojert na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 20151'
Na podstawie art. 15 usl.2 h oraz arl.2j ustawy z dni a 24 kwietnia 2003r o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536 ze zm) oraz uchwały
Nr XXXII24412014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014r w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 uSl. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
20 15r, co następuje:
§1
Na podstawie protokołu z dnia 13 styczn ia 2015 Komisji Konkursowej powolanej Zarządzeniem
Nr 4/2015r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofeli na reali zację zadań
z zakresu pożytku publicznego w 20 15r następujące podmioty będą realizowały zadania:
Gminny Klub sportowy "ORLĘTA" Baboszewo Zadanie J - Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wś ród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningów, gier i udziału w zawodach
ponadgminnych w zakresie piłki nożnej.
Cel zadania: rozgrywki międzyklubowe i zajęcie jak naj wyższego miejsca w tabeli B klasy oraz
ewentualny awans do wyższej ligi poprzez organizację treningów, sparingów oraz turniejów, dzięki
którym sportowcy będą mogli podnosić swoje umiej ętno ści.
- przyznana kwota dotacji - 30 OOO ,OOzł
Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo Zadanie 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród młodzieży i doro słych poprzez organizowanie treningów, gier i ud ziału w zawodach
ponadgminnych w zakresie tenisa stołowego.
Cel zadania: nauka gry w tenisa stołowego dla zainteresowanej grupy mieszkańców gminy
Baboszewo oraz promocj a aktywnego spędzania wolnego czasu oraz chronienie ich przed
trudnościami wieku dorastania i patologiami wieku dorosłego.
- przyznana kwota dotacji - 10 OOO , OOzł
Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo Zadanie 3 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningów, gier i ud ziału w zawodach
ponad gminnych w zakresie piłki siatkowej.
Cel zadania: nauka gry w siatkówkę dla zainteresowanej grupy mieszkańców gminy Baboszewo
oraz promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz chronienie ich przed trudno ś ciami wieku
dorastania i patologiami wieku dorosłego.
- przyznana kwota dotacji - 6 990,00zł
§2
Zarządzenie

podlega ogło szeniu w:
L Biuletynie Informacji Publicznej ;
2. siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo (tablica ogłoszeń)
3. na stronie internetowej - www.gminababoszewo.pl
§3

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania.
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