UCHWALA NR 178/2012
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie wyboru ofert na realizacj^ zadah publicznych Powiatu Piotrkowskiego
z zakresu kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 201 lr. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.
887, Nr 205, poz. 1211,Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244)
uchwala si$, co nast^puje:
§ 1.1. Po rozpatrzeniu ofert w konkursie na realizacj? zadan z zakresu kultury fizycznej
i sportu dokonuje si? wyboru ofert i zawiera umowy z:

1) Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoly Sportowe w Piotrkowie Tryb., na realizacjej
zadah
ze

dotycza^cych

szczegolnym

organizacji

powiatowych

uwzgl^dnieniem

imprez sportowych

mieszkahcow

powiatu

ponadgimnazjalnych powiatu piotrkowskiego w zakresie -

oraz

dla wszystkich
uczniow

szkol

zawodow rekreacyjno-

sportowych, pilki siatkowej, koszykowki, pilki noznej, halowej pilki noznej, tenisa
stolowego, lekkoatletyki, biegow przelajowych, pilki re_cznej, strzelectwa - kwota dotacji
21.500zl.
2) Szkolnym Zwiqzkiem Sportowym Powiatu Piotrkowskiego, na realizacj? zadah dotycza^cych
organizacji

powiatowych

imprez sportowych dla mlodziezy szkol podstawowych

i gimnazjalnych w zakresie - lekkoatletyki, biegow przelajowych, tenisa stolowego, pilki
siatkowej, pilki koszykowej, pilki rejcznej, pilki noznej, halowej pilki noznej, unihokeja kwota dotacji 8.000 zl.
2. Oferenci wymienieni w ust. 1 spelnili wszystkie wymogi okreslone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogloszeniu z dnia
12 grudnia 2011 roku dotycza^cym powierzenia zadah publicznych Powiatu Piotrkowskiego
z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2012 roku.
§ 2. Upowaznia si? Czlonkow Zarzajdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Pania_ Agate_
Wojtani? oraz Pana Zbigniewa Sarleja do podpisania umow z wybranymi oferentami na realizacj?
przedmiotowych zadah.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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