ZARZĄDZENIE NR 595/13
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie
niespełnienia wymagań formalnych w ofertach realizacji zadań publicznych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr
XXV/186/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok oraz Zarządzeniem Burmistrza Stronia
Śląskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2013 roku, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej, w związku z niespełnieniem wymagań formalnych
w ofertach realizacji zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2013 roku, następujące oferty nie zostały poddane ocenie merytorycznej i nie otrzymały
dofinansowania z budżetu Gminy Stronie Śląskie:
1. Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, zadanie: „Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski. Sienna 2013”, błąd
formalny: nie dołączono statutu organizacji.
2. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ", zadanie: "Upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej tradycyjnej i piłki nożnej halowej", błąd formalny:
brak odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko – Gminne nr 23, zadanie: "Popularyzacja sportu wędkarskiego",
błąd formalny: nie dołączono statutu organizacji, oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli (reprezentacja musi być zgodna z zapisami statutu, opisanymi także w KRS lub
w innym właściwym dokumencie potwierdzającym sposób reprezentacji oferenta).
4. Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne „Park Rowerowy", zadanie: „Mistrzostwa Polski i Puchar
w Zjeździe MTB", błąd formalny: oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli zgodnie z dokumentem potwierdzającym statut prawny oferenta (reprezentacja musi być zgodna z zapisami
statutu, opisanymi także w KRS lub w innym właściwym dokumencie potwierdzającym sposób reprezentacji
oferenta).
5. Lądecki Klub Kyokushin Karate, zadanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja zajęć karate
kyokushin w 2013 roku”, błąd formalny: brak wymaganego wkładu własnego w wysokości 10% oraz dołączonych
licencji sportowych.
6. Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”, zadanie: Odnawianie i zagospodarowywanie
miejsc atrakcyjnych turystycznie, błąd formalny: brak wymaganego wkładu własnego w wysokości 10%.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej
Urzędu
Miejskiego
w Stroniu
Śląskim,
na
stronie
internetowej
Gminy Stronie
Śląskie www.stronie.pl oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Stroniu Śląskim.
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