
OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wspar cie
realizacji zada ń publicznych z zakresu działalno ści na rzecz
osób w wieku emerytalnym, działalno ści wspomagaj ącej
rozwój wspólnot i społeczno ści lokalnych, wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej

 

2013-06-20
 

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 zadań publicznych
wybrano oferty złożone przez następujących oferentów:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław z siedzibą: 32-329 Bolesław, ul.
Główna 46
- na realizację Zadania nr 1

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław z siedzibą: 32-329 Bolesław, ul.
Główna 46
- na realizację na Zadania nr 2

2.

Stowarzyszenie „Orbita” z siedzibą : 32 - 332 Bukowno, ul. Wiśniowa14,
- na realizację na Zadania nr 3

3.

Nazwa zadań publicznych :

Zadanie nr 1)

Działalno ść na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie:

organizacja imprez kulturalnych wspierających integrację mieszkańców i promocję Gminy,
związane z kultywowaniem tradycji lokalnej,
dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej.

Zadanie nr 2)

Działalno ść wspomagaj ąca rozwój wspólnot i społeczno ści lokalnych w zakresie:

przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej, promocji czytelnictwa( wystawy, odczyty,
imprezy, publikacje),
działań na rzecz zwi ększania dost ępu do lokalnych dóbr kultury i ich promocji,

Zadanie nr 3)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakre sie :

promowania dyscyplin sportowych i rekreacyjnych np. piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka,
piłka ręczna, badminton, tenis stołowy, wędkarstwo, lekkoatletyka itd., poprzez organizację imprez,
zawodów i otwartych turniejów sportowych , dla różnych grup wiekowych,
szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, w oparciu o bazę sportową gminy.

Wysoko ść przyznanych środków publicznych:

na Zadanie nr 1 - 1.000,00 zł  (słownie: tysiąc złotych)

na Zadanie nr 2 - 3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych)

na Zadanie nr 3 - 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych )

Uzasadnienie:
Oferty złożone przez w/w organizacje pozarządowe spełniają wymogi określone w w/w ustawie oraz w
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ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się
w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich 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):
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.
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