Zarządzenie nr 4312012
Burmistrza Miasta Wągrowca
zdnia 30 maja 2012r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwańego konkursu ofeń na realizację zadań
publicznychw 2012r.

Na podstawie ań. 30 ust.1 i 2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2oo1 r' Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pożn.
zm.) i ań. 'l1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z2Ua r', Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie Załącznika do
Uchwały nr Xllll78l2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada2011 r.,
zarządzam co następuje

o

:

s 1. W wyniku przeprowadzonego konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, przyzna1e się dotacje na realizacje zadań publicznych w roku 2012
wg załącznika nr 1.
$ 2. Podstawą pzekazania dotacji jest pisemna umowa zawarta pomiędzy
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ką Wąg rowie c, a organizai1ą pozarządow ą.

$ 3. Do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizaĄązadań zleconych
wyznacza się Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, natomiast kontrolę
finansową nad realizacjązadań zleconych sprawuje Stanowisko pracy ds. kontroli.
wszystkich wniosków złoŻonych w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zauądzenia.

$ 4. Wykaz

$ 6' Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4312012
BurmIstrza Miasta Wągrowca
z dnia 30 maja 2012 r.

Wykaz zadan wybranych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2012 r' wraz
z wysokością przyznanego dofinansowania.
Lp.

WYPoczYNEK DzlEcl l MŁoDzlEzY
1

Stowarzyszenie im. Ks.
Jerzego Niwarda Musolffa

Wysokoścprzyznanego
dofinansowania

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

oboz wypoczynkowy

W Blałym

7 B75 zł

Dunajcu

Żałącznik nr 2
do Zarządzenia nr 4312012
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 30 maja 2012 r.

Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wraz

z wysokością

wnioskowanego dofi nansowania
Nazwa oferenta

Lp.

WYPoczYNEK DZlEcl l MŁoDZlEZY
1

2

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego
Niwarda Musolffa
Towa rzystw o

P rzy

1acioł Dzieci.

oddział Mleiski w Wąqrowcu

TURYSTYKA

I

KRAJOZNASTWO

Nie wpłvnęła Żadna oferta

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota dotacii

Oboz wypoczynkowy w
Białym Dunajcu

7 875 zł

Zwiedzamy wybrzeŻe z TPD

1 460 zł

