Zarządzenie nr 6l l 2010
B u rmist rza Miasta Wągrowca
z

dnia 26 maja 2010r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadaipożytku publicznego.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 oraz30 ust.1 i 2 pkt.4 Ustawy z dnta 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 t. Dz.IJ. Nr I42 poz. I59I z poźn. zm.) t p.ozdziału II Ustawy
o działalnościpozytku publicznego i wolontartacie (Dz.IJ. nr 96 poz.873 z późn. zm.) oruz 5 ust. 4'
$
ust. 5 i ust.7 Załączn|ka do Uchwały Nr XXXvIl257l2OO9 Rady vliejstiej w Wągrowóu z dnia
10 grudnia 2009t. w sprawie przyjęciaProgramu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z podmiotami
ptowadzącymt działalnoŚó pożytku publicznego na rok 2010, zaruądzasię co następuje:

$ 1. W wyniku

przęprowadzonego konkurs ofert na realizację zad'an pożytku publicznego,
przyznaje się dotacje narealtzacjęzadańpożytku publicznego następującym oryaniźacjóm:
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UWAGI:

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 13 ofert. oferty

organizacjtpozarząd,owych zgłoszone do

koŃursu na realizację zadań pozytku publicznego, rozstrzygała na posiedzeniu w dniu
6 mĄa
20I0r. Komisja oceniająca powołana Zauądzentem Burmistrza Miasta Wągrowca nr 49/2OIO
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Komisja postanowiła nie rekomendować Burmistrzowi Miasta oferty Związku Harcerstwa
Polskiego w zakresie: organizacja Wpoczynku dzieci i młodzieŻy, Z vwagi na wysoki
koszt

niski udział dzieci i młodzieży z tetenu miasta Wągrowca
(wnioskowana kwota dotacji: 29'75O zł dla 50 uczestnlkow z terenu

przedsięwzięcia oraz Zbyt
w proponowanym zadaniu

powiatu wągrowieckiego). W przeltczeniu na osobę koszt okazaŁ się bardzo wysoki
w porównaniu

z

pozostałymi ofertami organizacji pozarządovych

przedmi

oto w

e

i

stowarzyszeń, złoŻonych w ramach

go zadania.

Wybrane na dofinansowanie oferly spełniływymogi określone w Rozdziale 2 Ustawy
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacię oraz w plogfamie współpracy Gminy
Miejskiej Wągrowiec z organizacjarni pozarządowymi na rok

2O7O".

$ 2. Podstawą ptzekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską
Wągrowiec, a or ganizacj ą
$ 3. Do Sprawowania kontroli metytorycznej nad rcaltzacjązleconych zad,ań vryznacza się

Wydział organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, natomiast kontrolę finansową nad
realizacjązleconych zadan sprawuje Stanowisko pracy ds. kontroli.

$ 4. Wykaz
zarządzenia.

wszystkich złożonych wniosków stanowi zaŁącznik

do

niniejszego

s 5.

Zarządzenie zostanie doręczone zainteresowanym organizacjom otaz podlega

opublikowaniu na stronie intemetowej miasta i na tablicy ogłoszeń lJrzęduMiejskiego.
$ 6. Zarządzenie

wchodziw Życie z dniem podjęcia.

ngr

inż.

