
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Barciany

z dnia 20 kwietnia 2017r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Barciany na 2017r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13, art. 14,
art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm. ), uchwały Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy
Barciany z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Barciany z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy   o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017", Zarządzenia  Nr 12/2017 Wójta
Gminy  Barciany  z  dnia  03  marca  2017r.  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na
realizację  zadań publicznych Gminy Barciany w 2017r., po zapoznaniu się z protokołem Komisji
Konkursowej  powołanej  do  rozpatrzenia  ofert  na  wykonanie  zadań  publicznych  związanych  z
realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządzam, co następuje:

 § 1. Udzielam dotacje w formie wsparcia realizacji zadań publicznych następującym podmiotom
( nazwa – tytuł zadania – kwota dotacji):

1. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli w Windzie „Naszym dzieciom” - „Łączy nas sport”

-  3.000,00 zł;

2. Stowarzyszenie  Barciańska  Inicjatywa  Oświatowa  -   „Fundusz  Stypendialny  „Bartek”  -

10.000,00 zł;

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” – „Razem po zdrowie z LUKS Drogosze” –

5.000,00 zł;

4. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jurand” Barciany –  „Organizacja rozgrywek sportowych

w zakresie piłki  nożnej  oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla mieszkańców Gminy

Barciany” -   70.000,00 zł;

5. Stowarzyszenie  Osób  Niepełnosprawnych  i  Ich  Rodzin  im.  Ojca  Pio  w  Barcianach  –

„Aktywne  formy  wypoczynku  i  spotkań  integracyjnych  osób  niepełnosprawnych  i  ich

rodzin” 5.000,00 zł.

§ 2. Podmioty, których oferty zostały odrzucone:

1. Stowarzyszenie Sołectw „Razem Możemy Więcej” - „Niech połączy nas tradycja”;
2. Stowarzyszenie Sołectw „Razem Możemy Więcej” - „Wakacje z historią w tle”;
3. Stowarzyszenie na rzecz odnowy Sołectwa Suchawa „Przyjazna wieś” – „Wyjazd integracyjny
oraz zajęcia teatralne”;
4. Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź” -  „Zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia z boksu dla
dzieci i młodzieży z Gminy Barciany w Zespole Szkół w Windzie”.
 



§ 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Wójtem Gminy, określającej
warunki i terminy realizacji zadania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Z up. Wójta 
         /-/ Anna Tereszko
         Sekretarz Gminy 


