ZARZĄDZENIE Nr 25.2013
WÓJTA GMINY PARCHOWO
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, ogłoszonego
zarządzeniem Nr 12.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 11 lutego 2013 r.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
wraz z kwotami przyznanych dotacji zawarty został w „Informacji o wynikach
otwartego konkursu ofert”, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Warunkiem przyznania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 2 jest zawarcie umowy pomiędzy
Wójtem Gminy Parchowo a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Parchowo, na stronie internetowej Gminy Parchowo oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 25.2013
Wójta Gminy Parchowo
z dnia 19.03.2013
INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 05.03.2012 r. – 13.03.2012 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu, podczas którego
komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert, dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację
zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.
Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela.
OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

1.

Organizacja zajęć sportowych, zawodów i turniejów
sportowych promujących zdrowy styl życia,
organizowanie imprez o zasięgu gminnym
Klub Sportowy „Stegna” Parchowo wskazujących szkodliwość działania alkoholu i
substancji psychotropowych, organizowanie imprez
integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych o zasięgu
gminnym promujących zdrowy styl życia

2.

Stowarzyszenie „Osiem” Żukówko

Klub Sportowy „Grom” Nakla

3.

Ilość
Wnioskowana
Przyznana
uzyskanych
kwota dotacji
kwota dotacji
punktów

16 100 zł

135

11 500 zł

Organizowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla
osób z terenu gminy uzależnionych od alkoholu oraz
tych, które ukończyły terapię podstawową

5 000 zł

97

2 500 zł

Organizacja zajęć sportowych, zawodów, turniejów
sportowych promujących zdrowy styl życia,
organizowanie imprez o zasięgu gminnym
wskazujących szkodliwość działania alkoholu i
substancji psychotropowych, organizowanie imprez
integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych o zasięgu

13 234 zł

136

9 000 zł

gminnym promujących zdrowy styl życia
OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (ZŁOŻONE PO TERMINIE)
L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Nie było ofert niedopuszczonych
oceny z powodu niespełnienia
wymogów
formalnych
pomimo wezwania do
Nie było ofertdo
niedopuszczonych
do oceny z powodu
złożenia
po terminie
uzupełnienia braków formalnych
OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH POMIMO WEZWANIA DO
UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH)
L.p.

1

Nazwa organizacji pozarządowej

Fundacja Rozwoju Lokalnego
„Parasol” Bytów

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Działaj lokalnie w Gminie Parchowo.
Lokalny konkurs grantowy 2013

Wnioskowana
kwota dotacji

5000 zł

Powód niedopuszczenia do oceny

Nie przedstawiono aktualnego
sprawozdania merytorycznego
i finansowego za ostatni rok, tj. 2012

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY
(NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA)
Lp.

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana
kwota dotacji

Powód niedopuszczenia do oceny

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu niespełnienia wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania

Sporządził:

