
Orzesze, 27.04.2017 r.
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RWZK.ZD-00080/17

Informacja  o  przyznaniu  dotacji  celowej  z  Budżetu  Miasta  Orzesze  na  wykonanie
przez  organizacje  pozarządowe  oraz  inne  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  zadań
publicznych Miasta Orzesze, których realizacja odbędzie się w 2017 r.

Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty IX otwarty konkurs ofert składanych
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  realizację  zadań
publicznych Miasta Orzesze na 2017 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VII/72/2017
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 05.04.2017 r. w sprawie: ogłoszenia IX otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017 w obszarach:

I.     Wspieranie i     upowszechnianie kultury fizycznej i     sportu:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęła 1 oferta,  która   spełniła  wymogi  formalne
i merytoryczne określone w IX Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przyznał kwotę -  14 000 zł. 

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;

1. LKS Woszczyce, 43 - 180 Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Wiceprezesa Rafała
Dziuba  na  wsparcie  realizacji  zadania  „Wspieranie  sportu  czyli  wszelkich  form  aktywności
fizycznej,  które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub
poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej,  rozwój  stosunków  społecznych  lub  osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach”– 14 000 zł.

II. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęła 1 oferta,  która   spełniła  wymogi  formalne
i merytoryczne określone w IX Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przyznał kwotę -  7 000 zł. 

a)  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży,  prowadzenie  zajęć  sportowych  oraz
działań  promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia;

1. LKS Woszczyce, 43 - 180 Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Wiceprezesa Rafała
Dziuba  na  wsparcie  realizacji  zadania  „Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży,
prowadzenia zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego
stylu życia.”– 7 000 zł.


