
Z A R Z 1\ D ZEN IE NR 14/2015 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 16 marca 20 16 roku 

w sprawie ogloszenia wynikow otwartych konkursow ofert na w5parcie realizacji zadan publicznych 
w 2016r 

Na podstawie art. IS ust.2h oraz art.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 239.) oraz uchwaly Nr XI/66/2015 Rady 
GmillY Baboszewo z dnia 30 li stopada 2015r w sprawie uchwalenia Roczllego Programu 
Wsp61pracy GmillY Baboszewo z Organizacjami Pozarz<jdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2016r, 
co llastypuje: 

§1 

Na podstawie protokolu z dllia 16 marca 2016 Komisj i Konkursowej powolanej Zarz<jdzeniem 
Nr 13 /2016 z dnia 09.03.2016 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na 
realizacjy zadaJl z zakresu pozytku publicznego w 2016r oglaszam wyniki otwartych konkurs6w: 

I . W otwaJ·tym konkursie ofert na zadanie nr I Pomoc spoleczlla, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, 
ograniczellia marginalizacj i i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez 
zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad morzem lub w g6rach dla 
dzieci i mlodziezy w wieku 8-161at z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zajyc z dnia 
18 lutego 20 16r wybrana zostala oferta: 
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych ul. Fabryczna 15 
20-301 Lublin 
- przyznana kwota dotacji - 25000,00zl 

2. W otwartym konkursie ofert na zadanie nr 1 Promocja turystyczna gminy poprzez 
zorganizowanie splywu kajakowego na rzece Wkra z dnia 19 lutego 20 16r zostala wybrana 
oferta: 
Stowarzyszenia Sportowo - Ekologiczno - Turystycznego "SET" w Baboszewie 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo 
- przyznana kwota dotacji - 9000,00zl 

§2 
Zarz<jdzenie podlega ogloszenill w: 

1. Bililetynie Informacji Publicznej ; 
2. siedzibie Urzydll Gminy Baboszewo (tablica ogloszen) 
3. na stronie internetowej - www.gminababoszewo.pl 

§3 

Wykonanie Zarz<jdzenia powierza siy na staJlOwisku oswiaty, kultury i sportu 

§4 

Zarz<jdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. r 
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mgr Tomasz Sobecki 


