ZARZĄDZENIE NR 67/2021
WÓJTA GMINY WIDAWA
z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie propagowania kultury, sztuki oraz tradycji i historii regionu
wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z
§ 14 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr XXXIX/205/20 Rady Gminy Widawa z dnia
26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Po analizie opinii Komisji Konkursowej dotyczącej ofert złożonych przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego oraz po rozpatrzeniu złożonych ofert rozstrzygam
otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie propagowania
kultury, sztuki oraz tradycji i historii regionu wśród dzieci, młodzieży
i
mieszkańców
oraz
przyznaję
dotację
następującym
podmiotom
i w następujących wysokościach:
1) Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej – 3 300,00 zł
2) Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu „IKAR” – 3 000,00 zł
§ 2. Z podmiotami wskazanymi w § 1 zostanie zawarta umowa o wykonanie zadania
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

