Zarządzenie Nr 0050.43.2019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 8.02.2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku z zakresu rozwoju sportu przez
podmioty działające w formie stowarzyszenia.

Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia
29 października 2012 roku w spawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania
o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 5017)
zarządzam:
§1
1. Dokonać wyboru ofert do realizacji zgłoszonych w ramach otwartego konkursu
ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.1.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia
4.01.2019 r.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym,
wraz z kwotami dotacji zawarty został w ogłoszeniu wyników konkursu stanowiącym
załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
–
w Biuletynie Informacji Publicznej,
–
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie,
–
na stronie internetowej miasta Będzina www.bedzin.pl.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Łukasz Komoniewski

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.43.2019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 8.02..2019 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, a także zgodnie z uchwałą
Nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie
ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju
sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz.
Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 5017), Prezydent Miasta Będzina podaje do
publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku
z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia, na który
przewidziano kwotę dotacji w wysokości 470.000,00 zł, wpłynęły 3 oferty. Wszystkie
złożone oferty spełniły warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały
pozytywnie ocenione.
W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące zadania:
Nazwa oferenta

RKS Grodziec

BKS Sarmacja
SKS Łagisza

Nazwa zadania publicznego

Wysokość
przyznanych środków
Realizacja programów szkolenia sportowego
186.300,00
IV ligi piłki nożnej oraz dwóch grup
młodzieżowych.

Realizacja programów szkolenia sportowego
IV ligi piłki nożnej oraz dziewięciu grup
młodzieżowych”.

186.300,00

Udział w rozgrywkach mistrzowskich ligi
okręgowej ŚZPN w roku 2019.

42.300,00

