
 

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 

WÓJTA GMINY SUCHOŻEBRY 

z dnia 4 października 2019 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

Gminy Suchożebry w 2019 roku 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), Uchwały Nr XXX/295/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 

27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2018 roku 
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie, oraz Zarządzenia Nr 56/2019 

Wójta Gminy Suchożebry z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku, Wójt Gminy Suchożebry zarządza co następuje: 

§ 1. W oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku. 

§ 2. 1. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznaje się środki 
finansowe w formie dotacji w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset) dla Powiatowego 

Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Łosicach z siedzibą w Łosicach ul. Piłsudskiego 6/54, 08-200 Łosice, na 

realizację zadania publicznego pn. „Pora na Seniora”. 

2. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznaje się środki finansowe w formie dotacji 

w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy), dla Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego z siedzibą 

w Nowych Iganiach ul. Siedlecka 49, 08-110 Siedlce,  na realizację zadania publicznego pn.  „Sportowa jesień 

w gminie Suchożebry”. 

3. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego przyznaje się środki finansowe w formie dotacji 

w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące), dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach, z siedzibą 

w Suchożebrach przy ul. Strażackiej 6, 08-125 Suchożebry, na realizację zadania publicznego pn. „Pod 
skrzydłami OSP w Suchożebrach”. 

4. Nie dokonuje się wyboru oferty realizacji zadań w zakresie: 

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób, 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z powodu braku ofert realizacji powyższych zadań. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchożebry oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

 

 

Wójt Gminy  

/-/ Krzysztof Bujalski 


