
ZARZĄDZENIE NR 50/2018

BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 02.02.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:

§ 1.  1.  Ogłasza się  otwarty konkurs  ofert  na  zlecenie realizacji  zadania publicznego z zakresu
wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  pod  tytułem:  „Szkolenie  sportowe  dzieci
i młodzieży- edycja II”, które może być prowadzone w dwóch formach:

1)  szkolenie  sportowe  w  sportach  indywidualnych  i  zespołowych  dla  grup  treningowych
biorących udział  we współzawodnictwie  sportowym dzieci  i  młodzieży,  w ramach Systemu
Sportu Młodzieżowego,
2)  szkolenie  sportowe  poza  Systemem  Sportu  Młodzieżowego,  organizowane  dla  dzieci
i młodzieży przez organizacje sportowe i inne stowarzyszenia.

2.  Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1,  planuje się zlecić od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. 1. Warunki zlecenia realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określone są w treści ogłoszenia,
które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce Twój
samorząd/NGO,  Edukacja,  Sport,  Zdrowie/Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi/
Zlecanie zadań publicznych/Ogłoszenia o konkursach,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Tablice ogłoszeń/Organizacje pozarządowe,
3)  na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki  Społecznej,  Sportu i  Edukacji  w siedzibie  Urzędu
Miejskiego w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4 (II piętro).

§  3.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału Polityki  Społecznej,  Sportu
i Edukacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

Robert Makowski
Zastępca Burmistrza


