
Zarządzenie Nr 44/ 2017 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie polityki 
społecznej w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu 
współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2017”, zarządzam, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przyznaję dotację Stowarzyszeniu 
„Dziecko” z/s ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń w kwocie 2 000 zł (słownie: 
dwa tysiące złotych 00/100) na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Działalność 
wspomagająca rozwój społeczny- wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych 
społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.”.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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mgr MtirrJr Rożek

Opracowała:
Alicja Łopatka





Zarządzenie Nr 45/ 2017 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu 
współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2017”, zarządzam, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przyznaję dotację Stowarzyszeniu 
Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Borek Wlkp. ul. Sportowa 6 63-810 Borek 
Wlkp. w kwocie 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) na wsparcie 
realizacji zadania pod nazwą: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 
w różnych dziedzinach sportu, skierowanych dla zróżnicowanej wiekowo grupy 
mieszkańców gminy Borek Wlkp.”.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:
Alicja Łopatka




