
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 
WÓJTA GMINY OBROWO 

z dnia 6 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 4/2022 na wykonanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: 

„Wspieranie organizacji imprez popularyzujących rozwój kultury fizycznej o zasięgu lokalnym 
i ponadlokalnym oraz niecyklicznych turniejów, sparingów, festiwali, mistrzostw i innych akcji 

i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zgrupowań i obozów sportowych na terenie gminy Obrowo 
w 2022 r.” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1599) oraz § 5 Uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013, poz. 1320), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 4/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji imprez 
popularyzujących rozwój kultury fizycznej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz niecyklicznych turniejów, 
sparingów, festiwali, mistrzostw i innych akcji i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zgrupowań 
i obozów sportowych na terenie gminy Obrowo w 2022 r.” 

§ 2. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego określonego w § 
1 wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Środki te zostały ujęte w planie 
finansowym Gminy Obrowo na rok 2022. 

§ 3. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert określa załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Obrowo. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Obrowo - www.obrowo.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Obrowo. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

   

Zastępca Wójta 
 
 

Joanna Zielińska 
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