
OKR.0050.45.2019 

 

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 

WÓJTA GMINY WODYNIE 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wodynie w latach 2019 - 2020 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.     

z 2019 r., poz. 506); art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688); 

Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok po zapoznaniu się z protokołem                              

z posiedzenia Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 - 2020 z dnia 

16 sierpnia 2019 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 

36/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 - 2020. 

 

§ 2 

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznaję środki finansowe                      

w formie dotacji w wysokości 57.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł, w tym 

17.000,00 zł w roku 2019 oraz 40.000,00 zł w roku 2020 dla Stowarzyszenia „Kolektyw 

Oleśnica” z siedzibą w Oleśnicy, Oleśnica 40, 08-117 Wodynie na realizację zadania 

publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

 

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wodynie, stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wodynie. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Wodynie. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                        WÓJT 

                       /-/ Wojciech Klepacki 


