
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyznaje się dofinansowanie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym w roku 2016 następującym oferentom:

1) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisownica” na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Goleszów pod nazwą Umiem pływać” w kwocie 9 000,00 zł;

2) Ludowemu Klubowi Sportowemu  „Goleszów” na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Goleszów pod nazwą Gram już w piłkę” w kwocie 8 000,00 zł;

3) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Olimpia” Goleszów na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży 
i uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłki siatkowej męskiej oraz organizacja turniejów piłki siatkowej 
męskiej” w kwocie 5 000,00 zł;

4) Stowarzyszeniu Miłośników Dzięgielowa na realizację zadania „Wyścig na rowerach górskich CROSS BIKE – 
Dzięgielów 2016” w kwocie 6 000,00 zł;

5) Stowarzyszeniu Miłośników Dzięgielowa na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Goleszów w zakresie ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami gry w piłkę siatkową” w kwocie 5 000,00 zł.;

6) Stowarzyszeniu Szachowemu „Olimpia” Goleszów na realizację zadania „Gry planszowe” w kwocie 4 500,00 
zł.

§ 2. 1. Z organizacjami, o których mowa w § 1 zostaną zawarte umowy o wsparcie realizacji zadania 
publicznego.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacji pozarządowych i prasy lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar
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