
Z A R Z ADZ E N I E NR 12/2014 

WOJTA GMfNY BABOSZEWO 


z dnia 27 lutego 20 J 4 rokll 


w :,prawie wyboru ofert na realizacj? zadw1. publicznych w drodze otwartego konkursu przez 
mganizacje prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego w 20 J4r 

Na podstawie art. 15 ust.2h oraz art.2j lIstawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzia1alnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 20 lOr Nr 234, poz 1536 ze zm) oraz Uchwa1y Rad y 
Gminy Baboszewo Nr XXIIIII 97/20 13 z dnia 25 listopada 2013r w sprawie lIchwalenia 
Wieloletniego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdovvymi oraz 
podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 llstawy 0 dzialalnosci pozytku pllblicznego 
i 0 wolontariacie na lata 2014-2018 zarz'l.dzam, co nast~puje: 

§1 

Na podstawie protoko1u z dnia 27 llltego 2014 Komisji Konkursowej powolanej Zarz'l.dzeniem 
Nr 1112014r w sprawie powolania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacj~ zadan 
z zakresll pozytku publicznego w 20 14r nast~puj'l.ce podmioty b~d'l. realizowa1y zadania: 
Fundacja Bank Zywnosci w Ciechanowie Zadanie 1 (Ogloszenie z dnia 31 stycznia 2014) -
Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trlldnej sytuacji zyciowej oraz 
\",yr6wnywanie szans tych rodzin i os6b poprzez wsparcie zywnosciowe. 
Cel zadania: celem zadania jest uzyskanie poprawy warunk6w bytowych najbardziej 
potrzebuj'l.cych mieszkallc6w gminy Baboszewo przez systematyczne wsparcie zywnosciowe 
udzielane g16wnie za posrednictwem GOPS w Baboszewie. 

- przyznana kwota dotacji - 2300,00zl 
Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" w Baboszewie 
Zadanie2(Ogloszenie z dnia 31 stycznia 2014) - Promocja turystyczna gmlny poprzez 
zorganizowanie sp1ywu kajakowego na rzece Wkra 
Cel zadania: Celem "Kajakowej przygody na Wkrze" jest turystyczna promocja regionu oraz 
wpisanie sp1yvvu do kalendarza imprez odbywaj'l.cych siy cyklicznie na terenie gminy Baboszewo. 

- przyznana kwota dotacji - 9000,00zl 
TO'warzystwo Przyjaci61 Dzieci Zarz~d Oddzialu Miejsko-Powiatowego w Ciechanowie 
Zadanie 1 (Ogloszenie z dnia 3 lutego 2014r) - Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacj i zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b poprzez 
zorganizowanie kolonii letnich z progralllem terapeutycznYIll nad morzem lub w g6rach dla dzieci i 
m10dziezy w wieku 8-161at z grllp ryzyka w oparcill 0 pisemny program zaj~c . 

Cel zadania: g16wnym celem to zapewnienie uczestnikom kolonii aktywnego i ciekawego 
wypoczynku wakacyjnego nad morzem 

- przyznana kwota dotacji - 25000,00zl 

§2 

Zarz'l.dzenie podlega ogloszeniu w: 
I . Billletynie lnformacji Publicznej ; 
2. siedzibie Urz~dll Gminy Baboszewo (tablica ogloszell) 
3. na stronie internetowej - www.gminababoszewo.pl 

§3 

Zarz'l.dzenie wchodzi w zycie z dnielll podpisania. 

http:www.gminababoszewo.pl
http:nast~puj'l.ce

