ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2019
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie
dofinansowania wkładu własnego
Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr I.9.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia
22 listopada 2018r. sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019 zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych
w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do realizacji
projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych w zakresie
turystyki i krajoznawstwa.
2. Treść ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.
§ 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega upublicznieniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mściwojowie,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania
wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji
zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

1. Celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
realizacji zadań publicznych Gminy Mściwojów, realizowanych na rzecz jej mieszkańców w obszarze działalności
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
dofinansowanie wkładu własnego do wniosku, projektu bądź oferty, na którego realizację oferenci pozyskali, bądź
są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Mściwojów).
2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
wraz z wysokością udzielonej dotacji:
Lp.
1.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi
Dolnośląskiej

Rozwój infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej nad zbiornikiem
wodnym „Mściwojów"

Kwota przyznanej
dotacji
47.056,25

3. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów, na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl .
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