
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2022 

WÓJTA GMINY KAMPINOS 

z dnia 02.03.2022 r. 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Kampinos w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Na   podstawie   art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o   samorządzie   gminnym   

(t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku,  

poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy 

Kampinos w dniu 10 stycznia 2022 r. na mocy Zarządzenia Nr 0050.3.2022 na realizację 

zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu 

szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów –                                       

Zadanie nr 1. 

2. Wyboru podmiotów dokonano po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej 

Zarządzeniem Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 stycznia 2022 r. 

3. Wsparcia finansowego w postaci dotacji na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych 

mieszkańców z ternu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji 

imprez sportowych/rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów –                                       

Zadanie nr 1, udzielono n/w podmiotowi: 

1) Mazowieckie Stowarzyszenie Sportowe –  14 999,80 zł; 

§ 2. 

Środki na dotacje określone są w budżecie Gminy Kampinos na rok 2022 na mocy Uchwały 

Rady Gminy Kampinos nr XXXIX/257/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.  

 § 3. 

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy 

Kampinos, a w/w organizacjami pozarządowymi. 

§ 4. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Kampinos (www.bip.kampinos.pl), na 

stronie internetowej Gminy Kampinos (www.kampinos.pl) oraz Tablicy Ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy Kampinos.  

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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