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ZAR Z 1\ D ZEN IE NR ORG0050. 2.~ .2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 0;'. 01 .2019 roku 

w sprawie uniewainienia otwartego kOllkursu ofert na wsparcie realizacji zadati z zakresu 
poiytku publicznego w 2019r. w obszarze upowszecJllliania kultury jizycznej wsrod mieszkaticow 
gmillY Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej. 

Na podstawie art 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2019r. pOZ. 506) zgodnie z art! 8a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pozn.) oraz Uchwaly 
Nr II17/20 18 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego 
Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi 
podmiotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019" zarzqdzam, co 
nastcrpuje: 

§l 

I. UniewaZnia sicr otwarty konkurs ofert na wsparcie real izacj i zadail z zakresu pozytku 
publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkailcow 
gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej ogloszonego Zarzqdzeniem 
Nr ORG.0050. 10.201 9 Wojta Gminy Baboszewo w dniu 28 lutego 20 19 roku. 

2. TreSc uniewamienia konkursu ofert stanowi zalqcznik ill I do ZarZ'ldZellia 

§2 

UniewaZnienie konkursu ofert, 0 ktorym mowa w § I oglasza sit; niezwlocznie w: 
1. Biuletynie Informacji Publicznej ; 
2. siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo (tablica ogloszen); 
3. na strollie intemetowej - www.gmillababoszewo.pl. 

§3 

Wykollanie Zarzqdzenia powierza sit; Kierownikowi Referatu Organizacyjnemu. 

§4 

ZarZ<ldzenie wchodzi w zycie z dlliem podpisania. 
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Zalijcznik Nr I do zarzijdzenia 
W6jt. Gm;ny B.boszcwo Nr ORGOOSO.l (2019 

z dn;. 02>~20 1 9 roh! 

Uniewa:inienie otwartego konkursu ofert. 

Urzlld Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadail 
z zakresu pozytku publicznego w 2019r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d 
mieszkailc6w 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 
za1llcznik6w zgodnie z punktem VI ogloszenia w zarzlldzeniu Nr ORG.0050.10.2019 W6jta Gminy 
Baboszewo w dniu 28 lutego 2019 roku. 

W zwillzku z powyzszym zaistniala przeslanka do uniewaznienia konkursu na podstawie 
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 pMn.). Tym samym uniewaznia siy konkurs 
ogloszony zarZlldzeniem Nr ORG.0050.10.2019 W6jta Gminy Baboszewo w dniu 28 lutego 2019 
roku. 
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