ZARZĄDZENIE NR 262/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice
w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536z późn. zm) oraz uchwały nr IX/112/2011
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012 rok” zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadania publicznego
w zakresie z akresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami ogłoszonego Zarządzeniem Nr 227/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 06 lutego 2012 r.
2. Wyboru oferentów dokonano po zapoznaniu się z protokołem zawierającym ocenę ofert i opinię komisji
konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 248/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 lutego 2012 roku.
3. Wyniki otwartego konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji wymienionego w §
1 ust.1 zadania wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
4. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą
Krapkowice a poszczególnymi podmiotami.
§ 2. Wyznaczam następujące osoby do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań
publicznych:
1) Tomek Ślęzak – Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
2) Marzena Data – Wydział Budżetowo-Finansowy
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej
(www.krapkowice.pl).

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik do Zarządzenia Nr 262/2012
Burmistrza Krapkowic
z dnia 9 marca 2012 r.

Wykaz oferentów wybranych do realizacji zadania publicznego Gminy Krapkowice
w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami

Lp .

1.
2.

Nazwa podmiotu
TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ KRAPKOWIC
Klub Inteligencji Katolickiej
w Opolu Oddział
w Krapkowicach

Tytuł zadania
Partnerstwo dla przyszłości
Organizacja letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży
z rodzin polskich zamieszkałych
na Ukrainie (Równe - Wołyń)
połączona z działalnością
wychowawczą i kulturotwórczą
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Kwota przyznanej
dotacji (zł)
23 000,00
4 000,00
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Uzasadnienie
Konieczność wydania zarządzenia wynika z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), zgodnie
z którymi organy administracji publicznej wspierają bądź powierzają w sferze, o której mowa w art. 4,
realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 m.in.
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zgodnie z postanowieniami ustawy dokonano rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w formie wsparcia
realizowanego zadania wraz z udzieleniem dotacji.
Opracowanie: Małgorzata Meisner – Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
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