ZARZĄDZENIE NR 2/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM
z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.
t. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.1)), , art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), uchwały nr XXXI/183/2016 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Zakroczym z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” ogłaszam wyniki konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2017 r. stwierdzając, iż:
§ 1. W wyniku ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2017 r. oraz przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 188/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w 2017 r., zostały wybrane następujące oferty i przyznane następujące dotacje:
1. Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Chorał” im. Ojca Benignusa Sosnowskiego
Adres oferenta: ul. O.H Koźmińskiego 17, 05-170 Zakroczym
Zakres zadania publicznego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej, kulturowej
Tytuł zadania publicznego: Warsztaty mające na celu doskonalenie muzyczne Chóru Gregorianie z
wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu muzycznego
Wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000,00 zł
2. Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy "Lider"
Adres oferenta: ul. O.H Koźmińskiego 63, 05-170 Zakroczym
Zakres zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: Udział sekcji piłkarskiej UKS Lider w rozgrywkach MZPN
Wysokość przyznanych środków publicznych: 19 000,00 zł
3. Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy "Szkolniak"
Adres oferenta: ul. O.H Koźmińskiego 63, 05-170 Zakroczym
Zakres zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: W zdrowym ciele, zdrowy duch
Wysokość przyznanych środków publicznych: 27 000,00 zł
1)

Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

§ 2. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Zakroczym a Oferentem.
§ 3. Zarządzanie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zakroczym,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakroczymiu,
c) na stronie internetowej Gminy Zakroczym.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Edukacji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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