
Zarządzenie Nr 67/2009 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 8 kwietnia 2009r. 

 

w sprawie: ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu 
kwalifikowanego. 

               Na podstawie §6 Uchwały Nr XVI/158/08 Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 28 marca 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 215 
poz. 1951 z 26 czerwca 2008r.) w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy 
Opoczno, zarządzam co następuje: 

§1 

1. Ogłaszam otwarty konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych  
z zakresu sportu kwalifikowanego na 2009r.  

2. Przedmiot zgłaszanych projektów, wysokość kwoty środków finansowych 
przeznaczonych na dotacje, termin realizacji projektów, warunki 
merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać projekt określa załącznik 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia  

3. Termin składania ofert określa się do 15 kwietnia 2009 roku.  

§2 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Opocznie. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Z-ca Burmistrza Opoczna 

            Janusz Macierzyński 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr  67/2009 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 8 kwietnia 2009 r.  

BURMISTRZ OPOCZNA OGŁASZA OTWARTY KONKURS 
PROJEKTÓW NA ZLECENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU 
SPORTU KWALIFIKOWANEGO W ROKU 2009 

I. PRZEDMIOT ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW  
Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach  
i rozgrywkach organizowanych w piłce nożnej w środowisku 
wiejskim w południowo-wschodniej części gminy Opoczno               
w klasie A 

II. Na organizację powyższego zadania przeznaczono kwotę  10.930,- .zł  
w formie wsparcia finansowego poprzez realizację wydatków. 

III. Termin realizacji projektów określa się na okres: 
- do dnia 31 grudnia 2009 r. 

IV.  Kryteria stosowane przy wyborze projektu. 
1. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski  wypełnione na druku 

stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/158/08 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 r. wraz z wymaganymi 
załącznikami, złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego  
w Opocznie w terminie określonym w niniejszym Zarządzeniu. 

2. Weryfikacji projektów dokona Komisja Konkursowa. Zostanie ona 
powołana przez Burmistrza Opoczna w terminie 7 dni od daty 
zakończenia składania wniosków. Określi ona kwoty dotacji na każdy 
projekt według następujących kryteriów: znaczenie zgłoszonego 
projektu dla sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Opoczno, 
możliwość realizacji projektu przez dotowany podmiot, przedstawioną 
we wniosku kalkulację kosztów, dotychczasowe wykorzystanie przez 
wnioskodawcę wsparcia finansowego poprzez realizację wydatków     
z budżetu Gminy Opoczno. Wyboru wniosków z jednoczesnym 
określeniem kwoty dokonuje Burmistrz Opoczna.  

3. Burmistrz Opoczna w drodze zarządzenia ogłasza ostateczny wynik 
konkursu projektów. Z każdym beneficjentem, którego projekt został 
wybrany Burmistrz Opoczna zawiera umowę o wsparcie finansowe 
poprzez realizację wydatków. 


