
OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wspar cie
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy spo łecznej

 

2012-02-07
 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wybrano ofert ę złożoną
przez:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Bolesław z siedzibą: 32-329 Bolesław ul.
Główna 46

1.

Nazwa zadania publicznego:
„PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIE ŻY,
rodzin dotkni ętych problemem alkoholowym
realizowane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób, realizowana poprzez:

prowadzenie świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Bolesław, w
szczególności dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych dla wyżej wymienionych dzieci,
realizacja otwartych programów profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i
młodzieży,
inne projekty wspierające realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław,

Wysoko ść przyznanych środków publicznych:
65.000,00zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych)

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Bolesław spełnia wymogi
określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji
zadania mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

 

Wójt Gminy Bolesław
mgr Ryszard Januszek

 

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536):

w Biuletynie Informacji Publicznej,1.
w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,2.
na stronie internetowej organu administracji publicznej.3.

1 z 1


