Zarządzenie Nr ooso...ć›.£ź...zo19
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia X...Q.5.zo19 roku
w sprawie ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 9942 późniejszymi zmianami), w związku
z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
i

zarządzam:
5

1

Oglosić wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
stanowi zalącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości
poprzez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Będzinie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeń Urzędu Miejskiego
1.

i

w Będzinie.

52
Wykonanie zarządzenia powierza
Sportu Komunikacji Spolecznej.

się

Naczelnikowi Wydzialu

Promocji,

i

53
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Zaląanik do Zarządzenia
Nr 005056 2019

Prezydenta Miasta Będzina
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

na

podstawie
(:

ustawy

wolontariacie

z

dnia

24

kWietnia

(tekst jednolity Dz.

U.

Z

2003
2018

r

o

dzialalnosci

pożytku

publicznego

poz. 450 z późniejszymi zmianami)
oraz w związku z Uchwalą Rady Miejskiej Będzrna Nr LVlI/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęCia „Programu wspólpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi
i

r.

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pozytku publicznego
o wolontariacie na 2019 rok", Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości
Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta
Będzina w dziedzinie kultury
fizycznej w 2019 roku, na który pizewidziano kwotę dotacji w wysokości 30.000.00 zl, wptynęly 4 oferty
i

i

Komisja Konkursowa w drodze

postępowania konkursowego uznata, że 4 oferty spelnily warunki
ocenione

kryteria określone w ogloszeniu o konkursie oraz zostaly pozytywnie
W związku z powyzszym postanowiono wesprzec finansowo
i

następujące zadania:

Nazwa oferenta
Klub Sportowy Orient

Nazwa zadania publicznego

Szkolenie sportowe dzieci
mlodziezy w taekwondo

Wysokość przyznanych
środkow
7-500700 zl

i

i

kick boxing.

MUKS Ksawera

Szkolenie dziewcząt w zakresie gry
w mini pilke siatkową,
w siatkówkę plażową oraz uczestnictwo
w rozgrywkach organizowanych
przez ŚZPS w Katowicach
oraz zaprzyjaźnione kluby.
Kolo PZW nr 85
Upowszechnianie sportu wędkarskiego
KWK Paryz Ksawera
poprzez organizowanie zawodów
wędkarskich.
Football Club Będzin Upowszechnianiei rozwój pilki nożnej
wśród dzieci młodzieży z gminy
i

Będzrn.
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