
Zarzqdzenie Nr 14

W6jta Gminy
Ulan-Majorat

z dnia L3 kwietnia20l6 r.

w sprawie ogloszenia wynik6w otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2016 roku
zadafpublicznych w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art, 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r" o dziaN.aInoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. u. 22016 t. poz.239) zaruqdzam, co nastgpuje:

$1.
Oglaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogloszonego w dniu 2l marca 2016 r.

na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspieranie i upowszecltniania kultury fizycznej
i sportu zgodnie zZalqcznikiem do niniejszego Zaruqdzenia.

$2.
Wykonanie Zaruqdzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Urzgdu

Gminy w Ulanie-Majoracie.

$3.
Zarzqdzenie wchodzi w Lycie z dniempodpisania.



Zalqcznikdo Zarzqdzenia Nr 14

W6jta Gminy Ulan-Majorat
z dnia L3 kwietnia20l6 r.

Wyniki ofwartego konkursu ofert ogloszonego w dniu 2l marca20l6 r,
na realizacjg w 2016 roku zadaf 

n$i;ry# i:fifif 
wspieranie i upowszechniania

W terminie wskazanym w ogloszeniu, tj.do dnia 12 kwietnia2016 r. do godz. 1030

wplynElo 2 oferty. Wszystkie oferty s4 zgodne z wymogami ogloszenia o konkursie
i podlegaty ocenie formalnej i merytorycznej.

Komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Ulan-Majorat w dniu 12 kwietnia
2016 r. dokonala oceny formalnej i merytorycznej zloLonych ofert.

Na realizacjgzadaniapfzezraczono kwotq 50 000,00 zl.
Zlecenie realizacji zadani nastqpi w formie wspierania wykonania zadania vtraz

zudzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Lp. Nazwa oferenta Nazwa realizowan e go zadani Przyznana
kwota dotacii

I
Gminny Klub Sportowy
,,ABSOLWENT"
Domaszewnica

,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizy cznej
i sportu GKS ABSOLWENT DOMASZEWNCA
poprzez szkolenie sportowe, udziaN w rozgrywkach
lieowych i turnieiach w pilce noznei"

25 000.00 zl

2.
Uczniowski Klub
Sportowy,,SPRINT" w
Ulanie-Majoracie

,, S zko I eni e dzieci i rrilo dzieLy w kate gori i dzieci
I dziew czgta i chlopcyi, mlodzik i rrrto dziczka.
Uczestnictwo w turniej ach og6lnopolskich,
miEdzynarodowych oraz w Woj ew6dzkiej Lidze Pilki
Rgcznej"

25 000,00 zN

RAZEM 50 000,00 zl


