
ZARZADZENIE NR 68
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 22 maja 2015 r.
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w Gminie Trąbki Wielkie w 2015 roku

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz.
594 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2014, poz.1118 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 52 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia
31 marca 2015 roku, na realizację zadań publicznych w Gminie Trąbki Wielkie w 2015 roku,  w następującym
zakresie: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom”.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert wraz z kwotami przyznanej dotacji stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

        (-) Błażej Konkol



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68
Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
z dnia 22 maja 2015 roku

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

PPRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I UZALEŻNIENIOM

Zadanie obejmuje:

1) organizację  wypoczynku  letniego  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Gminy  Trąbki  Wielkie  z
realizacją programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
szczególnie o nowatorskim charakterze,

2)  organizację  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży   z  terenu  Gminy  Trąbki  Wielkie  poprzez
realizację  warsztatów  artystyczno-terapeutycznych,  programów  profilaktycznych  i
opiekuńczo-wychowawczych

3) organizację  czasu wolnego dla dzieci  i  młodzieży poprzez udział  w różnych formach zajęć
sportowo-rekreacyjnych oraz współzawodnictwie sportowym. 

Lp. Nazwa i adres organizacji Tytuł zadania publicznego
Kwota

wnioskowana

Wysokość
przyznanych

środków
publicznych

1.

Uczniowski Klub Sportowy
„Kosynier” przy Szkole

Podstawowej w Sobowidzu, ul. T.
Kościuszki, 83-033 Sobowidz

OFERTA NR 1

„Organizacja czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży poprzez

udział w różnych zajęciach
sportowo-rekreacyjnych oraz

w współzawodnictwie
sportowym poprzez

organizację  letniego obozu
sportowego”

3 000 zł 2 500 zł

2.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w

Kłodawie Gdańskiej, 83-035
Kłodawa Gdańska 25

OFERTA NR 2

„Myśląc Ojczyzna”
10 000 zł 6 000 zł

3.
Fundacja Oparcia Społecznego

Aleksandry FOSA 80-286 Gdańsk,
ul. Chopina 42

OFERTA NR 3

„Klub Profil – Komp 2015” 4 880 zł 1 500 zł


