ZARZĄDZENIE Nr 29/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
oraz turystyki i krajoznawstwa.
Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17 i 19,
art. 5 ust. 2 pkt.1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz
Uchwały nr 582 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 roku w sprawie Programu
Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi

w

art.

3

ust.

3

ustawy

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie na 2018 rok, zarządza się, co następuje:

§1
W celu realizacji zadania przyznaję dotację celową dla następujących organizacji
pozarządowych w kwocie:

ZADANIE: Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych
dla mieszkańców Konina

Nr
oferty

Tytuł zadania

Wykonawca zadania

1

Upowszechnianie
krajoznawstwa
i organizacja imprez
turystycznych
dla mieszkańców Konina

Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze Oddział
w Koninie

Średnia
z sumy
punktów

Proponowana
kwota dotacji
na 2018r.

25

30.000,-

RAZEM

1

30.000,-

ZADANIE: Organizacja
z niepełnosprawnościami

imprez

sportowo

–

Nr
oferty

Tytuł zadania

Wykonawca zadania

1

Organizacja imprez
sportowo – rekreacyjnych
dla osób
z niepełnosprawnościami
Organizacja imprez
sportowo – rekreacyjnych
dla osób
z niepełnosprawnościami
WIŚNIK CUP – IV Edycja

Fundacja „Otwarcie”

2

3
4

Międzyszkolny |Maraton
Sportowy – Szkoła Jak
z Bajki – Bez Przemocy
i Uzależnień

rekreacyjnych

Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne
Polska WielkopolskieKonin
Fundacja im. Piotra
Janaszka ,,Podaj Dalej”
Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej
„Młodzi Aktywni”
w Koninie

dla

osób

Średnia
z sumy
punktów

Proponowana
kwota dotacji
na 2018r.

23,67

3.000,-

21,33

10.000,-

18,17

5.000,-

13,83

2.000,-

RAZEM

20.000,-

§2
Zlecenie realizacji zadań nastąpi na podstawie umowy.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Koninie.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

2

