
ZARZADZENIENr 115/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie ogloszenia wyniku zlozonej oferty z pominieciem otwartego konkursu ofertna realizacj?
zadafi publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2013 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 19a ust.l
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwafy nr 229/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30
listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad wspolpracy Gminy Chorzele z
organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku
publicznego na rok 2013 zarzadzam, co nastepuje:

§1

Oglasza si? wynik zlozonej oferty z pominieciem otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania
publicznego Miasta i Gminy Chorzele w 2013 roku w zakresie dziaialnosci wspomagajacej rozwoj
wspolnot i spolecznosci lokalnej, a takze w zakresie kultury, turystyki i dzialah na rzecz dzieci i
mlodziezy.

§2

Przyznaje si? nizej wymienionemu stowarzyszeniu prowadzacemu dzialalnosc pozytku publicznego
srodki finansowe na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury, turystyki i dzialah na
rzecz dzieci i mlodziezy:

Lp. Nazwa i adres oferenta Nazwa planowanego
zadania publicznego

Oczekiwana

kwota dotacji
celowej (w zl.)

Przyznana kwota
dotacji celowej (w
zl.)

1. Lokalna Organizacja
Turystyczna Polnocnego
Mazowsza

Bieg uliczny na terenie
Miasta i Gminy
Chorzele

2.000,00 2.000,00

§3

Dotacja, o ktorej mowa w § 1 niniejszego Zarzadzenia, zostanie przekazana na podstawie odrebnej
umowy pomiedzy Gmina^ Chorzele a organizacja pozarzadowa^ wymieniona^ w § 2 niniejszego
Zarzadzenia, zgodnie z wzorem okreslonym rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z2011r.Nr6,poz.25).




