
ZAR Z 1\ D ZEN I E NR ORG.0050 . .2.rp .2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 0::'. Oi. 2019 roku 

w sprawie uniewaznienia olwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu 
pof.ytku pub/icznego w 2019r. wobszarze upowszechniania kllltury fi;Jlcznej wsr6d mieszkanc6w 
gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej. 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) zgodnie z art.18a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6zn.) oraz Uchwaly 
Nr 11/7/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 271istopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego 
Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozar~dowymi oraz innymi 
podmiotami, prowadz~cymi dzialalnose poZytku publicznego na rok 20 19" zarz~dzam, co 
nast~puje: 

§ 1 

I. UniewaZnia si~ otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadail. z zakresu pozytku 
pUblicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkail.c6w 
gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej ogloszonego Zarz~dzeniem 
Nr ORG.0050.10.2019 W6jta Gminy Baboszewo w dniu 28 lutego 2019 roku. 

2. Trese uniewaZrrienia kOnkursu ofert stanowi zal'lcznik nr 1 do Zarz'ldzenia 

§2 

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

§3 

Wykonanie Zarz~dzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnemu. 

§4 

Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Za1llczn ik Nr I do zal'Zlldzenia 
W6jta Ominy Baboszewo Nr ORG0050.U:.1019 

z dnia 0'1 .o lt2019 roku 

Uniewa:inienie otwartego konkursu ofert. 

Urz!!d Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na wsparcie real izacj i zadait 
z zakresu pozytku publicznego w 2019r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d 
mieszkaitc6w gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej. W terminie skladania do 
dnia 21.03 .2019r. wplynyla jedna oferta. W trakcie oceny formalnej oferty stwierdzano brak 
zal!!cznik6w zgodnie z punktem VI ogloszenia w zarz!!dzeniu Nr ORG0050.10.2019 W6jta Gminy 
Baboszewo w dniu 28 lutego 2019 roku. 

W zwi¢u z powyzszym zaistniala przeslanka do uniewaznienia konkursu na podstawie 
art. l8a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6m.). Tym samym uniewamia siy konkurs 
ogloszony zarZ!!dzeniem Nr ORG0050.1 0.2019 W6jta Gminy Baboszewo w dniu 28 lutego 2019 
roku. 


