Zarządzenie nr 29/2021
Wójta Gminy Miedzna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Miedzna
realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15, 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
2020r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XVII/126/2020 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28
października 2020r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedzna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok,
zarządzam co następuje:
§1
1. Uwzględniając opinię Komisji Konkursowej oraz kryteria wyboru ofert określone w art.
15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na wparcie realizacji zadnia publicznego z zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym w szczególności: organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z
terenu gminy Miedzna w czasie ferii letnich 2021 roku, w formie wsparcia tego zadania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z
kwotami dotacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Gminy Miedzna na 2021
rok.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Gminy Miedzna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wnioskodawca
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

Tytuł oferty

Kwota
udzielonej
dotacji w zł.

Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji 5000 zł
Drohiczyńskiej

