
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2022 
WÓJTA GMINY GODÓW 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 
zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, przyjętym 
uchwałą nr XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Godów z dnia 29 listopada 2021 r., po zapoznaniu się z treścią 
protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 21 stycznia 2022 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dokonać wyboru oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko z siedzibą w Skrbeńsku ul. 

Zielona 25, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie 

Skrbeńsko w roku 2022, pod tytułem „Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

w sołectwie Skrbeńsko w 2022 roku". 

§ 2. Ustalić wysokość dotacji na realizację zadania, o którym mowa w § 1, na kwotę 23.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia trzy tysiące zł 00/100). 

§ 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z złożoną ofertą oraz z postanowieniami umowy, która zostanie 

zawarta z wybranym podmiotem. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

   

Wójt Gminy Godów 
 
 

mgr inż. Mariusz Adamczyk 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upowszechnianie kultury 

fizycznej jest jednym z zadań sfery publicznej. Na podstawie art. 11 ust. 2 w/w ustawy wsparcie realizacji 

zadania publicznego następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarządzeniem nr 0050.188.2021 

z dnia 23 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Godów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022. 

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która w dniu 21 stycznia 2022 r. została pozytywnie 

zweryfikowana przez komisję konkursową (protokół z dnia 21 stycznia 2022 r.). Roczny Program Współpracy 

Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 w rozdziale 8 ust. 1 pkt 7 określa sposób 

wyboru oferty - decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia, po 

zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. 

Podjęcie stosownego zarządzenia jest uzasadnione. 

Osoba merytorycznie 
odpowiedzialna za 

przygotowanie aktu  
 
 

data i podpis  
Akceptacja Kierownika 
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 Radca Prawny  
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Skarbnik Gminy 
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Zastępca Wójta 
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Sekretarz Gminy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
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