Zarządzenie nr II l 2010
Burm ist rza Miasta Wągrowca
z dnia2I stycznia2010

r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadan pozytku publicznego.

Na podstawię art. 30 ust.2 pkt' Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z200I r.Dz.U.nr I42poz..I59I zpożn. zm.)i arl. 11 ust.2 ustawy zdnia 24 kwietnia2003
roku o działalnościpozy.tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z pożn. zm.) oraz
$ 5, pkt. 3 uchwały nr XXV/182lŻ008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnta 09.12.2008 roku w sprawie
programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z podmiotami prowadzącymt działalnoŚÓ pozy'tku
publicznego na rok 2009, zarządza się co następuje:

$ 1. W wyniku plzeprowadzonego konkurs ot'ert na reaIizację zadan pozytku publicznego,
przyznaje się dotacje narealizacjęzadan poŻytku publicznego następującym organizacjom:

Sfera

Organizacja

Tytuł projektu

W

1) Miejski Klub Sporlowy

organizacja zajęć sportowych 500.000

kultury fizycznei

i sportu

,,Nielba"
2)

Miejski Klub Sportowy

,,Nielba"

Klub
Sporlowy,,Olimpij czyk"

3) Uczniowski

4) Towarzystwo Sporlowe

Uczniowski Klub
Sporlowy,,Olimpijczyk"
5)

6) Wągrowiecki

Klub

Karate ,,Tiger"
7) Klub Zeglarski ,,Neptun"

Uczniowski Klub
Sportowy,,Olimpij czyk"
8)

9) Wągrowiecki Klub
Karate,,Tiger"

w piłkę ręcznąmęŻczyzn

organizacja zajęc sporlowych
w piłkę nożnąmężczyzn

400.000

Ząęc sporlowych

8.000

Organizacja zajęc sporlowych

6.000

organizacja zajęć sporlowych

4.000

organizacja zajęć, spońowych

4.000

organizacja zajęÓ sporlowych

r4.000

organizacja

w piłkę tęcznąkobiet

w piłkę siatkową

w sporlach walki
w sportach walki

w zeglarstwie

organizacja obozów sporlowych
dla dzieci zrzeszonych w klubach

4.000

organizacja obozów sporlowych
dla dzięci Zrzeszonych w klubach
sportowych (z terenu miasta
Wągrowca) w okresie wolnym od
nauki szkolnej

4.000

(z terenu miasta
Wągrowca) w okresie wolnym od
nauki szkolne.i
spońowych

B.

Działalność
charytatywna

10) Stowarzyszenie im. ks.
J erze go Niwarda Musolffa
1

11) Stowarzyszenie im. ks.
erzego Niwarda Musol ffa

J

Prowadzenie jadłodajni

10.000

Prowadzenie noclegowni

dla

bezdomnych

10.000

UWAGI:

- nie wpłynęłażadna oferla na realizację zadania - ,,organizacja sportov\rych i rekreacyjnych
impr ez

o

gó lno do stępnyc

h''.

- na

etapie oceny merytorycznej złoŻonych ofert Komisja Konkursowa postanowiła nie
rekomęndowaó Burmistrzowi do dofinansowania ofert złoŻonych przez'. Stowarzyszenie
EuropejskiegoDziedzictwa Kulturowego w Siennie otaz Klub Sportów i Sztuk Walki ,,Cyklon''.

oferty organizacji pozarządowych zgłoszone do konkursu na realizację zadan pozy'tku
publicznego, rozstrzygała na posiedzeniach w dniu 19 stycznia 2OIO roku Komis.ja
Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca nr 7|2OIO

z

dnia 14 stycznia

2010 roku. Wybrane do doflnansowania ofełly spełniały wymogi określone w Rozdziale 3 Ustawy

o dziaŁalnoŚci pozytku publicznego

io

wolontariacie otaz

w

,,Programie współpracy Gminy

Miejskiej Wągrowiec z organtzacjami pozaruądowymi na rok 2OlO,,.
$ 2. Podstawąprzekazania dotacji będzie umowa zawatta pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec,
a organizacją.

$ 3.

Do Sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad reallzacjązleconych zad'an

Wznacza się Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
$ 4.Wykaz wszystkich złoŻonych wniosków stanowi

załącznlkdo niniejszego zarządzenia.

$ 5. Zarządzenie zostanie doręczone zainteresowanym organizacjom otaz podlega opublikowaniu
na stronie intęrnetowej miasta i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

$ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c'1

Wczyński

