Zarządzenie Nr 15/16
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 11 marca 2016r.
w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku w obszarach: turystyka i krajoznawstwo,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 ze zm.) oraz uchwały
Nr LI/293/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz
niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w obszarach: turystyka i krajoznawstwo, przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku.
2. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 przyznaje się dotacje w wysokości
38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem do
zarządzenia.

1.
2.

§ 2.
Środki na dotacje, o których mowa w §1 ust 2, zostały zabezpieczone w budżecie gminy na
2016 r.
Zakres i szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz realizacji zadań zostaną określone w
umowach zawartych pomiędzy Gminą Olszewo-Borki a podmiotami, których oferty zostały
wybrane do realizacji zadania.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Olszewie-Borkach.

Wójt Gminy Olszewo-Borki
Krzysztof Szewczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 15 /16
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 11 marca 2016 roku

Tabela 1. Wykaz dotacji w obszarze: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Lp.

Nazwa
organizacji

Obszar
współpracy

1

Okręg
Mazowiecki
Związku
Harcerstwa
Rzeczpospolitej

2

Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci Oddział
Powiatowy w
Ostrołęce

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym
Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

Tytuł zadania

Wartość
zadania

dotacja
przyznana

dotacja przyznana
w%

Harcerska Akcja
Letnia 2016

105 000,00

7 000,00

6,67

„Ognisko jako
miejsce
realizacji
działań
profilaktycznyc
h wśród dzieci i
młodzieży”

40 000,00

28 000,00

70,00

145 000,00

35 000,00

24,14

razem

Tabela 2. Wykaz dotacji w obszarze: turystyka i krajoznawstwo
Lp.
1

2

3

Nazwa
organizacji
Integracyjny
Klub
Sportowy
„RAZEM”
Integracyjny
Klub
Sportowy
„RAZEM”
Ludowy
Klub
Sportowy
OlszewoBorki

Obszar
współpracy

Tytuł zadania

Turystyka i
„Poznajemy naszą
krajoznawstwo stolicę Warszawę”
„Wycieczka
Turystyka i
krajoznawcza w góry –
krajoznawstwo poznajemy nasze
polskie góry”
Turystyka i
„II Jesienny Rajd
krajoznawstwo Rowerowy”
razem

Wartość
zadania

dotacja
przyznana

dotacja przyznana
w%

5 200,00

0,00

0,00

25 200,00

0,00

0,00

6 000,00

3 000,00

50,00

36 400,00

3 000,00

8,24

