
ZARZĄDZENIE NR 135/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku, w formie 
powierzenia zadania publicznego będącego realizacją zadań  Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie 

kultury fizycznej 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 120/2021 Burmistrza Miasta 
i Gminy Krzywiń z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wykonywanie w 2022 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta 
i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 120/2021 Burmistrza Miasta 
i Gminy Krzywin z dnia 25 listopada 2021 roku wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń 1 oferta na 
wykonywanie w 2022 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta 
i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej. 

§ 2. Wykaz ofert wybranych na wykonywanie zadania wskazanego w §1, które spełniają wymogi określone 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1057 ze zm.); oraz wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 135/2021 

                Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń  

                z dnia 29 grudnia 2021 roku 

 

 

Wykaz ofert wybranych na wykonywanie w 2022 roku w formie powierzenia zadania w zakresie kultury fizycznej 

 

 L.p. Nazwa organizacji Rodzaj zadania Nazwa zadania publicznego Kwota dotacja 

1/P/2022 Stowarzyszenie Promień 

w Krzywiniu 

Kultura fizyczna Realizacja zajęć animacyjnych i sportowych na Kompleksie Boisk Orlik w Krzywiniu 20.000,00 zł 
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