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BURM|STRZA BOGUCHWAŁY
z dnia

j8

{

maia 2018 roku

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn.
VIll wyścigu
'.organizacja
rowerowego MTB 201 8 - kolarskiego wyścigu szosowego Bogucl, wała 2018 _ III biegu
boguchwalska Dycha 2018 oraz organizacja amatorskich rozgrywek w siatkówce w 2018 r. ''

Działając na podstawie ań. 33, ust. 3 ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminrryrn
(tj. Dz. U. z 2011 r., poz. 1875 ze zm.), art. 15 ustawy z dnj'a Ż4 kwietnia 2003 r.
o działalnościpoży.tku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450. ze zm)
oraz Uchwały Nr XLVIII.6l4.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 20l7
roku, w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjam i
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o poŻ1tku publicznym i o wolontariacie na rok 2018, w związktt z Zarządzeniem
Nr 60.2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia
otwartęgo konkursu ofed na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie
upowszechniania kultury tizycznej i spor1u w roku 2078, zarządz'am co następuje:

$1
formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferly realizacli zadania
publicznego złoŻonego w dniu 22.05.20l8 roku. Stowarzyszenie Sportowo - Turystyczne
Lubcza otrzymuje dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn'
VIII wyścigu lowerowego MTB 2018 - kolarskiego wyściguszosowego
''organizacja
Boguchwała 2018 III biegu boguchwalska Dycha 2018 oraz organizacja amatorskich
rozgrywek w siatkówce w 2018 r. "

W wyniku analizy

$2
Na realizację zadania wymienionego w $ 1 przeznacza się kwotę
(słownie: trzydzieści pięó tysięcy złotych)

w wysokości: 35 000,00 zł

$3
Realizację zadania oraz sposób 1inansowania określiumowa.

$4
Wykonanie zarządzenia powierza się kietownikowi zespołu ds. kultury, spottu

i

społecznych.

$s
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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