
Zarz~dzenie Nr 53/2020 

Wojta Gminy Stupsk 

z dnia 2 lipea 2020 r. 


w sprawie rozstrzygni-rcia otwartego konkursu ofert na realizaej-r zadania publieznego 

gminy z zakresu kuItury, sztuki, oehrony dobr kultury i dziedzietwa narodowego w 2020 r. 


tytul zadania: szerzenie i promoeja kultury i dorobku ludowego. 


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 19, art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ), 


Uchwaly NR XIIII69/20 19 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 wrzesnia 2019 roku w sprawle 


uchwalenia Programu wsp61pracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi 


prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2020 rok. 


§ 1 

I.Dokonuje siy rozstrzygniycia otwartego konkursu ofert na realizacjy zadania publicznego gminy 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. - tytul 
zadania: szerzenie i promoeja kuItury i dorobku ludowego, ogloszonego Zarz~dzeniem 

Nr 34/2020 W6jta Gminy Stupsk z dnia 11 maja 2020 r. 

2. Wykaz podmiot6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postypowaniu konkursowym, wraz z kwot~ 

dotacji zawiera zal~cznik nr 1. 


§2 


1. 	Srodki na dotacje, 0 kt6rych mowa w § 1 zostaly zabezpieczone w budzecie gminy na 2020 rok 

w dziale 921 - kultura, ochrona dziedzictwa narodowego. 

2. Szczeg610we warunki udzielenia dotacji zastan'l okreslone w wnowie zawartej z podmiotami, 

kt6rego oferty zostaly wybrana do realizacji zadania. 

§ 3 

Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Zastypcy W 6jta. 

§4 

Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu na stronie intemetowej 

Gminy Stupsk, w Biuletynie Infonnacji Publicznej i na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy Stupsk. 



ZalC}cznik Nr 1 do ZarzC}dzenia Nr 53/2020 
W6jta Gminy Stupsk z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie rozstrzygniycia otwartego konkursu 

ofert na realizacjy zadan publicznych gminy z 

zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i 

dziedzictwa narodowego w 2020 r. 

1. Wykaz podmiot6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postypowaniu konkursowym. 

L.p. Tytul zadania Nazwa podmiotu Kwota dotacji (w zl) 

1. 

2. 

3. 

Szerzenie i promocja kultury i 
dorobku ludowego 

Szerzenie i promocja kultury i 

dorobku ludowego 

Rok 1920 na terenie powiatu 

mlawskiego 

Stowarzyszenie Kolo Gospodyn 

Wiejskich "D'lbkowiacy" 

Stowarzyszenie Kolo Gospodyn 

Wiejskich w Wyszynach 

Koscielnych 

Towarzystwo Przyjaci6l Ziemi 

Mlawskiej 

14000 zl 

3 000 zl 

3000 zl 


