Zarządzeni e Nr 17/15
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadao publicznych w gminie
Olszewo-Borki w 2015 roku w obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz nauka,
edukacja, oświata i wychowanie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 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 działalnośd pożytku publicznego na 2015 rok, zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadao publicznych w obszarach:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadao publicznych w gminie OlszewoBorki w 2015 roku.
2. Na realizację zadao publicznych , o których mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w wysokości
62.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).

1.
2.

§ 2.
Środki na dotacje, o których mowa w §1 ust 2, zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2015 r.
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowach zawartych z 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 ogłoszeo Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

Wójt Gminy Olszewo-Borki
Krzysztof Szewczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/15
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 26 marca 2015 roku

Lp.

nazwa organizacji

obszar
współpracy

tytuł zadania

dotacja
przyznana

dotacja
wnioskowana

wartość
zadania

1

Ostrołęckie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w
Ostrołęce

Wspieranie i
upowszechnian
ie kultury
fizycznej

"Umiem pływać"
Nauka pływania klas
III w gminie
Olszewo-Borki

23 000,00

26 700,00

90 520,00

2

Klub Kolarski 24H w
Czarnowcu

Wspieranie i
upowszechnian
ie kultury
fizycznej

Wyścig Kolarski
"Kurpie MTB" o
puchar Wójta Gminy
Olszewo-Borki

6 000,00

10 600,00

13 600,00

3

Stowarzyszenie
„Razem Łatwiej” w
Olszewie – Borkach

Nauka,
edukacja,
oświata i
wychowanie

Robię co lubię

4 000,00

4 610,00

5 760,00

4

Stowarzyszenie
„Razem Łatwiej” w
Olszewie – Borkach

Nauka,
edukacja,
oświata i
wychowanie

Być najlepszym

10 000,00

17 220,00

24 570,00

5

Ludowy Klub
Sportowy OlszewoBorki

Wspieranie i
Sport i rekreacja dla
upowszechnian
mieszkańców gminy
ie kultury
Olszewo-Borki
fizycznej

15 000,00

19 824,00

24 780,00

6

Wspieranie i
Stowarzyszenie Piłki
upowszechnian Droga do
Siatkowej "VOLLEY"
ie kultury
mistrzostwa
w Ostrołęce
fizycznej

4 000,00

5 000,00

6 350,00

83 954,00

165 580,00

razem 62 000,00

