O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Będzino

i n f o r m u j e że

Stowarzyszenie UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” w dniu 05 maja 2014r złożyło w
Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie „I Otwartego Turnieju Karate

Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Będzino”.
1. Rodzaj zadania

i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego
zadania.
 W turnieju wezmą udział dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Rywalizacja w rozgrywkach
odbędzie się według przepisów Zachodniopomorskiego Związku Karate. Turniej
obejmuje swoim zasięgiem niemal wszystkie kluby Karate Kyokushin z województwa
Zachodniopomorskiego (około 200 dzieci).
 Miejsce zorganizowania imprezy jest Sala sportowa Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w
Mścicach
 Wysokość wnioskowanej- przyznanej dotacji - 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych)
Informujemy, iż na podst. art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Będzino może zlecać organizacjom
pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na ich wniosek
realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadanie musi w tym
przypadku spełniać łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekroczy
10.000 złotych
2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

kwoty

Wnioskując o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy, składa ofertę zgodną ze wzorem formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z tego zadania (Dz. U z 2011 Nr 6 poz. 25), dostępnego na
stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce – organizacje pozarządowe. Dalszy tryb postępowania
przy udzielaniu dotacji określa art. 19a wzmiankowanej ustawy.
Priorytetowe zadania publiczne Gminy Będzino, które mogą być zlecane do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie, zawarte zostały w
Programie współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 , o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Część z tych zadań jest w trakcie realizacji i otrzymuje wsparcie finansowe ze
strony gminy na drodze postępowania konkursowego.
Dodatkowych informacji w sprawie „małych grantów” zasięgnąć można w Urzędzie
Gminy w Będzinie pok. nr 16 , tel. 94 3162 546

