Zarządzenie Nr 8 l20t5
Burmistrza BoguchwaĘ
z dnia 21sĘcznia 2015 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zad'ań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fuycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosĘch z Gminy
Boguchwała w roku 2015

Działając na podstawie art']3 ustawy z dnia 21 h'uietnia 2003 r' o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz' U. z 2010 r, ]ttrr 231, poz. 1536z późn' zm.), oraz (JchwaĘ Nr LVIII/693/2011
Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 6 listopada 20 ] 1 roku, w sprawie programll współpracy Gminy
Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 21 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie na roku 20]5 w związku
z Zctrządzeniem Nr 177/2011 z dnia 22 grudnia 20]1 r', w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofbrt na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci'
młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w roku 2015, zarządzam co następuje;

$1
Pruyznaję dotacje na realtzacje Zadan publicznych
20r5:

z dziedziny kultura ftzyczna i

sport w roku

1. Stowarzyszeniu Sportowo-TurysĘcznemu ,,Lubcza'' na realizacię

Zadania pn.
kultury.fizycznej
i
sportu
dla
dzieci,
młodziezy
i
dorosłych
z gminy
,,Upowszechnianie
Boguchwała w roku 20]5, tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego

wśród społecznościgminy Boguchlłała w róznych dyscyplinach Sportu Ze
szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych w tym prowadzeniu rozgrywek
amatorskich" - w kwocie 15.000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych, przekazanych
w formie wsparcia,

2. ZKS

lzol.ator Boguchwała na reaIizację zadania pn. ,,,Upowszechnianie kultury
.fizycznej i sportu dla dzieci, młodziezy i dorosłych z gminy Boguchwaław roku 20]5,
tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społecznościgminy
Boguchwala v) róznych dyscyplinach sportu Ze szczególnym uwzględnienienl
popularyzclwania wśród młodziezy piłki noznej jako odpowiedniej formy
wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka'' w kwocie 10.000 zł słownie:
dziesięć tysięcy złotych, przekazanych w formie wsparcia.

$2
Realizację wymienionych zadan oraz sposób ich finansowania określą odrębne umowy.

$3
Nadzór nad prawidłową realizacjązadan sprawuje starszy specjalista ds. kultury i sportu'

s4
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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