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Zarządzenie Nr 5/2011
Wójta Gminy Jordanów Śląski

z dnia 17 lutego 2011 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie "Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie
piłki nożnej oraz organizację masowych imprez sportowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity -
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ustawy 2 dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
w związku z Zarządzeniem nr 1/2011 Wójta gminy Jordanów z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanvch z realizacją zadań
samorządu gminnego w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuję wyboru oferty na realizację zadania publicznego o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej oraz
organizację masowych imprez sportowych" w 2011 roku, złożonej przez Ludowy Klub Sportowy "NEFRYT"
Jordanów Śląski, z siedzibą ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

§2

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przyznaję kwotę 40000 zł (czterdzieści tysięcy
złotych).

§3
Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą, a Ludowym Klubem
Sportowym "Nefryt" Jordanów Śląski.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Jordanów Śląski.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



u z a s a d n i e n i e:

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

U. Nr 96, poz. 873 z póżź. zm.) istotnej zmianie uległy podstawy i zasady udzielania dotacji z budżetów

jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W wykonaniu obowiązków nałożonych ww. ustawą zachodziła potrzeba ogłoszenia konkursu ofert na

realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W związku z ogłoszeniem konkursu Wójt Gminy

Jordanów Śląski powołał Komisję Konkursową, która dokonała wstępnej oceny formalnej i merytorycznej

złożonych ofert i przedstawiła wnioski. Wójt Gminy Jordanów Śląski, po analizie wniosków Komisji, na

wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku przez

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przyznał kwotę 40 000 zł, na rzecz Ludowego

Klubu Sportowego "Nefryt" Jordanów Śląski, z siedzibą w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55.


