Zarządzenie Nr 108/2022
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 26 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie zadań publicznych Gminy
Gostynin dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Nazwa zadania: wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci
i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla
dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), zarządzam, co
następuje:
§1
1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 88/2022 Wójta Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2022 r. w zakresie zadań
publicznych Gminy Gostynin dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. Wykaz podmiotów wraz z kwotami dotacji oraz uzasadnieniem wyboru stanowi załącznik do
zarządzenia.
§2
Środki na dotację, o których mowa w § 1 określone są w budżecie gminy Gostynin na rok 2022, Dział
754, Rozdział 75412.
§3
Termin realizacji zadania publicznego zostanie określony w umowie.
§4
Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin
3. na stronie internetowej gminy Gostynin www.gminagostynin.pl/.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Obywatelskiego.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Gostynin
/-/
Edmund Zieliński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 108/2022
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 26.07.2022 r.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami dotacji oraz uzasadnieniem wyboru.

L.p.

1.

Nazwa
organizacji

Ochotnicza
Straż Pożarna
w Rębowie,
Rębów 28B,
09-500
Gostynin

Nazwa projektu

„Organizacja letniego
obozu dla dzieci i
młodzieży z MDP z
terenu Gminy Gostynin”

Wnioskowana
kwota dotacji

25.000,00

Kwota
udzielonej
dotacji

Uzasadnienie wyboru

25.000,00

Oferta
spełnia
wymogi
formalne i merytoryczne.
Proponowany
zasięg
oddziaływania projektu jest
adekwatny
do
celu
publicznego, który zamierza
osiągnąć gmina ogłaszając
niniejszy konkurs. Wniosek
otrzymał 62,33 pkt na 70 pkt
możliwych.

Wójt Gminy Gostynin
/-/
Edmund Zieliński

