Zarządzenie Nr 21/2014
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
z dnia 27 lutego 2014 roku
Or. 0050. 21.2014
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn.
zm./ ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w
zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku realizowanych przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego i zarządzam, co następuje:
§1
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań
zakresu kultury fizycznej i sportu.
2. Wyboru podmiotu dokonano po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
powołanej Zarządzeniem Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
dnia 3 lutego 2014r.

z

z

3. Wsparcia finansowego w postaci dotacji udzielono w zakresie kultury fizycznej i
sportu następującym klubom sportowym:
Nazwa klubu, adres

1.

2.

Zadanie

Ludowy Klub Sportowy
„PROMIEŃ”
w Kowalewie Pomorskim
ul. Chopina 26

Szkolenie i udział
w zawodach własnych
i organizowanych przez
polskie i okręgowe związki
sportowe w dyscyplinach :
piłka nożna, szachy, trójbój
siłowy. Organizacja imprez
sportowo-rekreacyjnych

Uczniowski Klub Sportowy
„SOKÓŁ”
przy Szkole Podstawowej
w Wielkim Rychnowie
87-410 Kowalewo Pom.

Szkolenie młodzieży,
organizacja treningów,
organizacja i starty w
wyścigach kolarskich na
terenie kraju.

Przyznana kwota
dotacji
w zł.

170.000,00

10.000,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy
„Olimpijczyk”
przy Publicznym Gimnazjum
w Kowalewie Pomorskim
ul. Jana Pawła II 2
87-410 Kowalewo Pom.

Szkolenie i udział
w zawodach własnych
i organizowanych przez
polskie i okręgowe związki
sportowe – piłka ręczna grupa
młodziczek młodszych,
młodziczek, juniorek
młodszych, juniorek

24.800,00

4. Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą
Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrzem Miasta Kowalewo
Pomorskie, a poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.
§2
Wyznacza się następującą osobę do sprawowania kontroli merytorycznej
finansowej nad realizacją zadań :

i

1/ Skarbnikowi Gminy Kowalewo Pomorskie ;
podinspektorowi Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim p. Jolancie
Jakubiak

2/

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
J.Jakubiak
Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski

