
Zarządzenie nr 13/2021 

Wójta Gminy Krasnosielc 

z dnia 26 lutego 2021 r. 
 
 

w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego 

trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc. 
 

Na podstawie art. 11, art. 13, art.14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i art. 30 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), uchwały 

NR XIX/114/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

„Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, zarządza się co następuje: 
 

 

§ 1. 

 

Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród 

społeczeństwa Gminy Krasnosielc.  

 
 

§ 2. 

 

Przyznać środki finansowe na dofinansowanie zadania publicznego w 2021 r. w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy 

Krasnosielc. 

 
Lp.  Nazwa i adres oferenta Tytuł planowanego zadania nadany 

przez oferenta  

Przyznana kwota 

dotacji w zł.  

1. Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy, ul. Rynek 40,  

06-212 Krasnosielc 

Organizowanie zajęć z zakresu gry  

w piłkę nożną i siatkową dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu gminy 

Krasnosielc 

46 000,00 

 

 

§ 3. 

 

Dotacja o której mowa w niniejszym Zarządzeniu zostanie przekazana na podstawie odrębnej 

umowy pomiędzy Gminą Krasnosielc a organizacją pozarządową wymienioną w § 2 

niniejszego Zarządzenia, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

 

 

 



§ 4. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krasnosielc. 
 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                                                                                                                           Wójt Gminy 

                                                                                                                                   /-/ 

                                                                                                                      Paweł Ruszczyński 

  


