
ZARZĄDZENIE NR 17/2015 

WÓJTA GMINY BABOSZEWO 


z dnia 24 marca 20 15 roku 


w sprawie ogłoszenia wyników o/wartych konkursó w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w 20!5,. 

Na podstawie art. 15 ust.2h oraz mi.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalności 
po żytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 20l4r poz 1118 z póżn.zm . ) oraz Uchwały Rady 
Gminy Baboszewo Nr XXI/244120J 4 z dnia 29 października 20l4r w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalnośc i pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
20 15 zarządzam, co następ uje: 

§l 

Na podstawie protokołu z dnia 18 marca 2015 Komisji Konku rsowej powołanej Zarządzeniem 

Nr 14/2015 z dnia 13.03 .2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na 
realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 20 l5r ogłaszam wyniki otwartych konkursów: 

l. 	 W otwartym konkursie ofert na zadani e nr l Pomoc społeczna, w tym pomoc rod zinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rod zi n i osób, 
ograniczenia marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu spo lecznemu poprzez wsparcie 
żywnościowe z dnia 20 lutego 20 l 5r wybrana zostala oferta: 
Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie ul. Śmiecińska 9 06-400 Ciechanów 
- przyznana kwota dotacji - 3000,00zł 

2. 	 W otwaliym konkursie ofert na zadan ie nr 2 Promocja turystyczna gminy poprzez 
zorganizowanie spływu kajakowego na rzece Wkra z dnia 20 lutego 20 l5r zostala wybrana 
oferta: 
Stowarzyszenia Sportowo - Ekologiczno - Turystycznego "SET" w Baboszewie 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo 
- przyznana kwota dotacji - 9000,00zl 

3. 	 W otwartym konkursie ofert na zadanie nr I Pomoc spo łeczna, w tym pomoc rod zinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
ograniczenia marginalizacji i przeciwdziałanie wyk luczeniu społecznemu poprzez 
zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad morzem lub w górach dla 
dzieci i młodzieży w wieku 8-l6lat z grup ryzyka w oparciu o pisemny program zajęć z dnia 
23 lutego 20 l5r wybrana zostala oferta: 
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych ul. Fabryczna 15 
20-301 Lublin 
- przyznana kwota dotacj i - 25000 ,00zl 

§2 
Zarządzenie podlega ogloszeniu w: 

I. 	 Biul etynie Informacji Publicznej; 
2. 	 siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo (tab lica ogloszeti) 
3. 	 na stronie internetowej - www.gminababoszewo.pl 

§3 
Wykonanie Zarządzenia powierza się na stanowis ku o ś wiaty, kultury i sportu 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
§4 	

WÓJT 

http:www.gminababoszewo.pl



