
ZARZĄDZENIE NR 482 

BURMISTRZA PODDĘBIC 

 z dnia 09 stycznia 2014 r.  

 

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych 

Gminy Poddębice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                          

w 2014 roku 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  

poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654,  Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208,                         

poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz „Programu współpracy Gminy 

Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2014”, przyjętego uchwałą nr XLIII/253/13 Rady Miejskiej                 

w Poddębicach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządza się co następuje: 

 

 § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice                   

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku, obejmujący 

następujące zadania: 

1) Zadanie 1. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci i młodzieży                 

w sekcji piłki ręcznej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych      

w powyższej dyscyplinie. 

2) Zadanie 2. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży  

i dorosłych w sekcji piłki nożnej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-

rekreacyjnych w powyższej dyscyplinie. 

3) Zadanie 3. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży                   

i dorosłych w sportach walki oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-

rekreacyjnych w powyższej dyscyplinie. 

 

 § 2. Zadania, o których mowa w § 1 są zgodne z „Programem współpracy 

Gminy Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2014”, przyjętego uchwałą Nr XLIII/253/13 Rady 

Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 listopada 2013 roku. 

 

 § 3.1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których zadania statutowe 

są zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu. 

 2. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w ciągu 21 dni 

liczonych od wydania niniejszego zarządzenia. 

 3. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do 

zarządzenia. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                                 Burmistrz Poddębic 

                                                                                                                (-) Piotr Sęczkowski 


