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Z A R Z" D ZEN I E NR 25/2017 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27 marca 2017 roku 

w sprawie wyboru o/ert na realizacjlf zadaft publicznych w zakresie pomocy spolecznej i promocji 
turyslycznej Gminy Baboszewo oraz ogloszenia wynik6w konkursu w 2017r. 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorztldzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446 z p6Zi1. zm.)oraz art. 15 ust.!, ust 2g i 2j w zwi¥ku z ust.2h ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016r 
poz 1817 z p6i.n. zm.) oraz uchwaly Nr XXIIV148/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 
30 listopada 2016r w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo 
z organizacjami pozarztldowymi oraz innymi podmiotami prowadztlcymi dzialalnosc pozytku 
publicznego na rok 2017, co nastypuje: 

§1 

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadail publicznych w zakresie 
pomocy spolecznej i promocji turystycznej Gminy Baboszewo w 20 17r dokonuje siy wyboru ofert : 

I. W otwartym konkursie ofert na zadanie Nr 1 Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacj i zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, 
ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez 
zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad morzem dla dzieci 
i mlodziezy w wieku 8-161at z grup ryzyka w oparciu 0 pisernny program zajyc z dnia 
28 lutego 20 17r wybrana zostala oferta: 

1) Stowan:yszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych Lublin 
przyznana kwota dotacji - 25 OOO,OOzl 

2. W otwartym konkursie ofert na zadanie Nr 2 Promocja turystyczna gminy z dnia 28 lutego 
20 17r wybrana zostala oferta: 

1) Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" w Baboszewie 
przyznana kwota dotacji - 9 OOO,OOzl 

§2 

Wyniki otwartego konkursu ofert, 0 kt6rym mowa w § 1 oglasza siy niezwlocznie w: 
I. Biuletynie Informacji Publicznej; 
2. siedzibie Urzeydu Gminy Baboszewo (tablica ogloszen) 
3. na stronie intemetowej - www.gminababoszewo.pl 

§3 

Wykonanie Zarztldzenia powierza siC; Kierownikowi Referatu Og61no-Administracyjnemu 
i Zam6wien Publicznych. 

§4 

~ Zarztldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr Tomasz Sobecki 


