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ZARZADZENTE OR 0050.s.201 7

WOJTA GNIINY IZBICKO
z 18.01.2017r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych w Gminie Izbicko w
roku 2017 przez uspieranie w' zakresie:

l.Pomocy spolecmej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wn)'wania szans tych
rodzin i os6b -lVspieranie uslug w zakresie udzielania iwiadczei zdrowotnych przez pielggniarki irodow'iskowe (na

miejscu oraz w domu pacjental polqczone z relrubilitacjq leczniczq pacjentdw no terenie Gminy lzbicko.
2.Wspieranie i upowszechniania kultury fizycnrel i sportu - Upowszechnianie kultury fzycznej i sportu oraz
zapewnienie dzieciom i mlodziety akty'nychform wypoczynku i rekreacji oraz firorzenie odpowiednich warmkdw do
realizacji tych cel6w.
3.DzialalnoS6 wspomagaj4ca rozw6j r.,'sp6lnot i spoleczno(ci lokahr-,-ch - Llspieranie inicjatyw na rzecz integracji
spoleczno i c i I oka ln ej.

Na podstarvie art. 5 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 24 krvietnia 2003 r. o Czialalno6ci poz)'tku publicznego i
wolontariacie (Dziennik llstaw rok 2016 poz. 239 z-e zm.) oraz a[.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22016 poz. 446 ze zm.), Uchwai- NR XXIV.1343.2016 Rad,v

Gminy w Izbicku z dnia28.11.2016r. w sprawie przyjgcia Programu Wsp6lpracy Gminy Izbicko na rok
2017 co, nastgpuje:

5 i
W wyniku rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofefl na zadania publiczne w 2017 roku
z zakresu - Pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i zyciouej oraz
wyr6wny\\ania szans tych rodzin i os6b - lYspieranie uslug w zalrresie udzielania iwiadczefi zdrowotnych
przez pielggniarki irodotviskove (na miejscu oraz w dornu pacienta) polqczone z rehabilitacjq leczniczq
pacjentdw na terenie Gminy lzbicko.
Nazwa zadania - Wspieranie uslug w zakresie udzielania Swiadczeri zdrowotnych przez pielggniarki
Srodowiskowe (na miejscu oraz rv domu pacjenta) pot4czone z rehabilitacj 4 lecznicz4 pacjent6w na terenie

Gminy Izbicko
przyntaje sig Organizacji Pozarz4dou'ej - CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul. Szpitalna 5a,45-010
Opole, dotacjg w kwocie: 100. 000.00 zl

s2
W wyniku rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 201 7 roku
z zakresu - Wspieranie i upowszechniania kultury frzycznej i spomr - Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu oraz zapewnienie dzieciom i mlodzieiy akqu,nych form wypoczynku i relcreacji oraz firorzenie
odpowiednich warunk6w do realizacji tych cel6u,.
Nazwa zadania - Organizacja sportu w zakresie pilki no2nej i skata dla dzieci, mlodziezy i dorostych przez

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe u, Izbicku,
przyznaje sig Organizacj i Pozarz4dowej - GN{[.NNE ZRZESZENIF. T.IiDOWE ZESPOLY SPORTOVIaE

IZBICKO, ul. Powstaric6w S1.12,47-180 lzbicko, dotacjg w kwocie: 45. 000,00 zl

$3
W wyniku rozstrzygnigcia otwartego konkursu olert na zadania publiczne rv 2017 roku
z zakresu - Wspieranie i upou,szechniania kuhurl fizycznej i sportu - Ltpowszechnianie lcuhury fizycznej i
sportu oraz zapewnienie dzieciom i mlodzie/y akty,wnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie
odpowiednich warunkiw do realizacji rych cel6u,.
Nazwa zadania -Prowadzenie sekcj i sportowych rv zakresie pilki koszykowej i sia&owej dla dzieci i
mlodziezy z gminy Izbicko, imprezy biegowej ,,GMINA IZtslCKO BIEGA" oraz Gminnego Dnia Sportu
dla uczniiw Gminy lzbicko .

przyntaje siE Organizacji Pozarz4dow.ej - UCZNIIOWSKI KLUB SPORTOWY .ORZEI-", ul. 1S-Grudnia

32,47-180Izbicko, dotacjg w kwocie: 5. 000,00 zl
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$4
W wyniku rozstrzl'gnigcia otu'artego konkursu ot-ert na zadania publiczne w 201 7 roku
z zakresu - Wspieranie i upor,l'szechniania kultury frzycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i
sporlu oraz zapewnienie dzieciom i mlodzie2y akrytrnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie
odpowiednich warunkiw do realizacji tych celdw.
Nazwa zadania - Organizacja sportu w zakesie pilki no2nej dla dzieci, mlodzie2f i doroslych przez LKS

,,Zroab- KroSnica w ramach statutowej dzialalno5ci
plzymaje sig Organizacj i Pozarz4dowej - LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZRODLO", ul. Szkolna,
KroSnica,4T-180 lzbicko, dotacjg rv ku,ocie: ul5. 000,00 zl

$s
W wyniku rozstrzygnigcia otwartego kontursu ofert na zadania publiczne w 2017 roku
z zatresu - DzialalnoSi wspomagaj4ca rozw6j rvsp6lnot i spoleczno5ci lokaln-vch. - Wspieranie initjar;rw no

rzecz integracj i spolecznoici lokalnej.

Nazwa zadania - Wspieranie realizacji zadai z zakesu ochrony, zachowania i rozwoju tozsarnoSci

Kulturowej MniejszoSci w roku 2017 \' Gminie Izbicko

przyanaje sig Organizacji Pozarz4dowej - TOWARZTSTWO SPOI-ECZNO-KULTURALNE NIEMCOW

NA St-.1sfu OPOLSKIM, Opole, ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 opole,

dotacjg w kwocie : 10.000,00 zl

Zarz4dzenie wchodzi w i'cie z dniem
$6
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