Zarządzenie Nr 16/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 688 z późn.
zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr 134/19 Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Celestynów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020” zarządzam, co następuje:
§1
1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem
Nr 199/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie 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 w Celestynowie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Witold Kwiatkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 16/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 3 lutego 2020 r.

L.
p.

nr
oferty

Lista organizacji, którym przyznano dofinansowanie
nazwa
Tytuł zadania
organizacji

Kwota
dofinansowania

Stowarzyszenie
225/2020 Kultury
1.
Mazowsza

„Jutro sianokosy”: książka o historii i życiu na
wsi mazowieckiej (Gmina Celestynów)”

10.000,00 zł

Chorągiew
Stołeczna
Związek
2. 308/2020 Harcerstwa
Polskiego
Komenda Hufca
Celestynów

„Zostawimy ten świat lepszym!”

8.090,00 zł

„Organizacja imprezy plenerowej XIV Piknik
forteczny na Dąbrowieckiej Górze 100
Stowarzyszenie na
rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 oraz
Rzecz Zabytków
opracowanie i wydanie popularno-naukowej
3. 350/2020
Fortyfikacji Pro
publikacji pod roboczym tytułem
Fortalicium
Przedmoście Warszawa w Bitwie
Warszawskiej 1920-część południowa”.

20.000,00 zł

