UCHWALA NR /A9. 72012
ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia ^6 pazdziernika 2012 r.

w sprawie rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert Nr 6/2012 na wykonanie zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje
provvad/ace dzialalnosc* pozytku publicznego.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536
ze zm. ), oraz Uchwaly nr 142/2012 Zarzadu Powiatu z dnia 18 wrzesnia 2012 r. w sprawie
ogtoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2012 uchwala sie, co nastejpuje:
§ 1, Akceptuje si? ocen? oferty dokonan^ przez Komisj$ Konkursow^ powolan^ przez Zarzad
Powiatu Bydgoskiego do rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadan
publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, stanowia^ zal^cznik do niniejszej
uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Przewodnicz^cemu Zarzadu.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Czlonkowie Zarzadu
ewocmick^cy
Zarzqdu owiatu^ydgoskiego
St 1>stal^ igoski
W biech Pbrzych

* Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w DZ. U. z 2011 Nr 112, poz. 654, Nr 205 poz.1211, Nr 208
poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 149 poz.887.
.'•/nyrn

Maria

Dyrektor
Wydziaiu Edukaqi Kuttury i Sportu

Maria Strqk

Uzasadnienie
W dniu 18 wrzesnia 2012 r. Zarz^d Powiatu Bydgoskiego oglosil otwarty konkurs
ofert nr 6/2012 na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2012 r. Komisja powolana uchwal^ nr 144/2012 Zarzadu Powiatu z dnia 18 wrzesnia br.
dokonala rozstrzygni^cia konkursu.
W celu zaakceptowania prac Komisji konieczne jest podjecie niniejszej uchwaly.

Zalqcznik do Uckwafy
Nr
/2012r. Zarzqdu Powiatu
Bydgoskiego z dnia ... pazdziernika 2Q12r.

Lp.
1

Nazwa
wnioskodawcy
MUKS
,,Roszak"

Nazwa zadania
,,I Samorz^dowy Festyn Sportowy Powiatow
Bydgoskiego i Torunskiego"

Nr oferty
EK.524.6.3.2012

Data wplywu
ofert
04.10.2012 r.

Kwota
wnioskowana
7.800 zl

Kwota
przyznana

Uwagi

7.800 zl

Oferta spelnia
wymogi formalne.
Przyj^to oferty

