Ogloszenie

W6jta Gminy Orla
z dnia 10 kwietnia2}lT roku
w sprawie wynik6w otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania gminy
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. I 5 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietni a 2003 r. o dzii*.alnoSci poZ1'tku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2016r.poz.1817,po2.1948,22017 r. poz. 60)oraz $
19 Programu wsp6ipracy gminy OrIa z organizac.jami pozarz1dowymi oraz podmio,tami, o
kt<lrych mowa w ar1, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie stanowi4cego zalqcznik do uchwaly Nr X.VI/110/1I5 Rady
Grniny Orlaz dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjgcia programu wsp6lpracy gminy Orla
w 2017 r. z organrzacjami pozarzEdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie - W6jt
Grniny Orla podaie do publicznej wiadomoSci ogloszenie o wynikach otvrartego konkursu
ofert na realizacjE zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury frz5'stn""
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Postgpowanie ogloszono dnia 16 marca2017 r. w Biuletynie Informacji I'ublicznej Gminy
Orla, na tablicy ogtoszeri Urzgdu Gminy Orla oraz na stronie internetowej Urzgdu Gminy
Orla,
W 201 7 roku na realizacjg zadania zarezerwowano kwotg 16 000,00 21.
Termin skladania ofert uplyn4l 7 kwietnia20lT r., o godzinie 8'30.
W ustalonym terminie wplyngla I oferta zLoZonaprzez Gminny Klub Pilkarski ,,(J113" v7
Orli na realizacje zdania,,sport uwielbiamy, wigc zdrowie mamy". WartoSc zadania
wynosi 23 765,00 zi, wnioskowana dotacj a - 16 000,00 zl.
ZIoZona oferta zostala rozpatrzona przez Komisjg Konkursow4. W wyniku dokonanej
oceny ustalono, tZ oferta spelnila wymogi formalne i kwalifikuje sig do otrzlymania
dotacji.

Cele zadania publicznego bgd4 realizowane przez Gminny Klub Pitkarski ,,Orla" poprzez:

wsp6lorganizacjg tumieju w pitkg noZnq dla dzieci i mlodzie2:y podczas Pikniku
Rodzinnego z okazir Dnia Dziecka,
or ganizacj g,,Letniej Akademi i P ilkarski ej " dl a dzieci r ml.o dzieZy,
organizacjg 10 meczy na terenie gminy Orla oraz vdzial w 10 meczach tozegranych
poza gmrnqOrla w ramach rozgrywek ligowych wojewodztwa podlaskiego,
udzial w Gminnym Turnieju Pitki Noznej o Puchar W6jta Gminy Orla,
szkolenia dla zawodnikow.
Na realizac.ig zadaniaprzyzrlano dotacjg w wysokoSci 16 000,00 zl.

5. Zgodnie

z

art. 15
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w/w ustawy, kahdy moze

zqda(, uzasadnienia wytroru lub

o<lrzucenia oferty.

Niniejsz4 informacje podaje sig do publicznej wiadomoSci poprzez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszen lJrzgdu Gminy Orla oraz nar stronie
internetowej Gminy Orla.
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