
 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 
Wójta Gminy w Ciepielowie  
z dnia 11 marca 2010 roku 

 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji  na realizację zadań poŜytku 

publicznego  

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r., Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr XXXII/173/2009 Rady Gminy 
w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2010, Po rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok"Piłka noŜna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych 
międzyklubowych młodzieŜy i dorosłych z terenu gminy Ciepielów" 

− zarządzam, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

Udzielam dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 

2010 rok "Piłka noŜna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych 

młodzieŜy i dorosłych z terenu gminy Ciepielów" w wysokości 42.000,00 zł (słownie: 

czterdzieści dwa tysiące złotych) dla Organizacji Pozarządowej: Ludowego Klubu Sportowego 

„VIDEO” Ciepielów, ul. J. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
                                                                        Wójt Gminy Ciepielów 

 
                 Artur Szewczyk 

  

          

 



Ciepielów, dnia 10.03.2010 roku 
 
 
 
 

Protokół 

z przebiegu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie 

kultury fizycznej i sportu na 2010 rok  

"Piłka no Ŝna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych 

międzyklubowych młodzieŜy i dorosłych z terenu gminy Ciepielów"  

 

 

 Komisja powołana Zarządzeniem Nr 13/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 

2010 roku w składzie:  

Mariusz Borek – przewodniczący komisji,  

Marcin Bielecki – sekretarz komisji, 

Józef Matysiak – członek komisji, 

Barbara Gębka – członek komisji, 

dnia 26.02.2010 roku o godzinie 10.00 stwierdziła, Ŝe na otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok  "Piłka noŜna - organizacja 

zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieŜy i dorosłych z terenu gminy 

Ciepielów"  wpłynęła 1 oferta złoŜona dnia 24.02.2010 roku o godzinie 11.15. Koperta z ofertą 

została komisyjnie otwarta. Ofertę złoŜył: Ludowy Klub Sportowy „Video” Ciepielów 

ul. J. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów.  

 

Dnia 10.03.2010 roku komisja przystąpiła do oceny formalnej oferty. Po stwierdzeniu spełnienia 

warunków formalnych oferta została dopuszczona do indywidualnej oceny merytorycznej. 

Wyniki oceny merytorycznej członków komisji dla złoŜonej oferty: 

Mariusz Borek – 38 pkt  

Marcin Bielecki – 41 pkt 

Józef Matysiak – 36 pkt 

Barbara Gębka – 38 pkt 

co daje w sumie 153 pkt 
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Komisja proponuje udzielenie dotacji dla oferty nr 1 złoŜonej przez  Ludowy Klub Sportowy 

„Video” Ciepielów ul. J. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów 

 

Protokół z posiedzeń komisji został odczytany i podpisany przez członków komisji. 

 

  

Podpisy członków komisji: 

 

Mariusz Borek– przewodniczący komisji ................................................................. 

 

Marcin Bielecki- sekretarz komisji ........................................................................... 

 

Józef Matysiak – członek komisji ............................................................................. 

 

Barbara Gębka – członek komisji ............................................................................ 
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