
OR.0050.14.2017 

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 

WÓJTA GMINY LESZNO 

z dnia 8 lutego 2017 roku. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  

w Gminie Leszno w 2017 roku 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 15 ust. 2g, 2h, 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), 

w związku z Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Leszno w 2017 roku oraz Zarządzeniem nr 

11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia 

i zaopiniowania ofert zgłoszonych w Konkursie na realizację zadań publicznych Gminy 

Leszno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku, 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oraz w związku z opinią Komisji 

konkursowej z dnia 03.02.2017 r. – ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie 

Leszno w 2017 roku: 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota przyznanej 

dotacji 

1. Klub Sportowy 

„PARTYZANT Leszno” 

ul. Szkolna 10,  

05-084 Leszno 

„Piłka nożna – 

dyscyplina 

ogólnodostępna dla 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych” 

80000 zł 

(osiemdziesiąt tysięcy 

złotych) 

2. Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej „Zaborowianka” 

– Klub Sportowy 

ul. Kujawskiego 5 

05-083 Zaborów 

„Piłka nożna – 

dyscyplina 

ogólnodostępna dla 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych” 

70000 zł 

(siedemdziesiąt 

tysięcy złotych) 

 

§2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – w BIP Gminy Leszno, na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Leszno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leszno. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.          

/-/ Wójt Gminy Leszno 

Andrzej Cieślak 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamryg44tm

