
ZARZĄDZENIE NR  416/2010 

Burmistrza Krapkowic 
z dnia 5 marca 2010 roku 

  
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w  2010 roku w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
 

 
  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 873, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
  

§ 1. 
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w  2010 roku w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ogłoszonego Zarządzeniem 
Nr 391/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2010 roku, w formie wsparcia tych 
zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
 
2.  Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, 
wraz z kwotami przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia. 
  

§ 2. 
Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budŜecie Gminy Krapkowice na 
2010 rok. 
  

§ 3. 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 
 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału BudŜetowo-Finansowego. 
  

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
  
                                                                                

 
 

 B U R M I S T R Z   

        /-/ mgr Piotr Solloch 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

BURMISTRZ  KRAPKOWIC  
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 



___________________________________Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2010 
(Załącznik do zarządzenia nr 416/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 5 marca 2010r.) 

 

 
WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NR  7/2010 

 
 

 Burmistrz Krapkowic 
ogłasza 

 

 rozstrzygni ęcie otwartego konkursu ofert na realizacj ę zadań publicznych w 2010 roku 
 w zakresie działa ń na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania k ontaktów i współpracy 

między społecze ństwami 
  
 

 
Lp. 

 
Nazwa oferenta 

 
Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Klub Inteligencji Katolickiej  
w Opolu 

 

„Organizacja letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieŜy z rodzin polskich 

zamieszkałych na Wołyniu (Ukraina) 
połączona  

z działalnością wychowawczą  
i kulturotwórczą” 

4 000,00 

2. Stowarzyszenie „Wspólnota 
Krapkowicka  

w Zjednoczonej Europie” 
 

„Wyjazd delegacji do miast 
partnerskich (Rohatyn/Ukraina  

i Neugersdorf/Niemcy)” 
5 000,00 

3. Stowarzyszenie „Wspólnota 
Krapkowicka  

w Zjednoczonej Europie” 
 

„Obóz językowy dla młodzieŜy. 
Warsztaty szkoleniowe dla 

nauczycieli” 
8 000,00 

4. Stowarzyszenie „Wspólnota 
Krapkowicka  

w Zjednoczonej Europie” 
 

„Obchody X-lecia podpisania 
partnerstwa z Wissen oraz  
XX-lecie samorządności” 

10 000,00 

 
Łączna kwota dotacji  

 
27 000,00 

 
PowyŜsze oferty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu 
o otwartym konkursie ofert z dnia 18 stycznia 2010 roku. Ponadto, w ocenie merytorycznej uzyskały 
wymagane kryterium punktowe (tj. powyŜej 50 pkt). 
 
 
Podpisanie umów o wsparcie realizacji zadania z wyłonionymi oferentami nastąpi w najbliŜszych 
dniach. 
 

 B U R M I S T R Z   

        /-/ mgr Piotr Solloch 

 

 

 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic 

Data wytworzenia: 2010-03-05 

 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC  
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 


