Zarządzenie Nr 36 /2015
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie na
realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr 11/14 Rady Gminy Celestynów
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Celestynów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015” zarządzam, co następuje:
§1
1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem
Nr 34/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowane wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik
do zarządzenia.
§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Celestynów, Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Celestynów.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ Witold Kwiatkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 36 /2015
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 12 marca 2015 r.

L.p nr oferty

1.
2050/5

Stowarzyszenie
Absolwentów i
Sympatyków
3 LO w
Celestynowie

Kwota
dofinansowania

Monografia Historyczna pt. 3 LO w
Celestynowie – Szkoła Pokoleń i Wychowania
„Ku Wartościom”

2063/6

Stowarzyszenie na
Rzecz Zabyków Organizacja XI Pikniku
Fortyfikacji „Pro Dąbrowieckiej Górze
Fortalicium”

2034/9

Fundacja „Nauka- Celestynowski
Sport-Rekreacja” Podziemnego

2.

3.

Lista organizacji, którym przyznano dofinansowanie
nazwa
Nazwa zadania
organizacji

Szlak

Fortecznego

Polskiego

na

Państwa

6.200,00 zł

7.000,00 zł

11.000,00 zł

