Zarządzenie Nr RO.0050.50.2020
Burmistrza Ornety
z dnia 23.04.2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych i przyznanych dotacji z budżetu Gminy Orneta na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019
r., poz. 688) oraz Uchwały BRM.0007.72.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia
27.11.2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Orneta
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zarządza się
co następuje:
§1
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z budżetu Gminy Orneta udziela się
dotacji na dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z wykazem realizujących je
podmiotów oraz wysokością udzielonych dotacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz na
Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ornecie.

Burmistrz Ornety
Ireneusz Popiel

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Ornety
Nr RO.0050.50.2020
z dnia 23.04.2020 r.

Wykaz ofert, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych
w 2020 r.
Zadanie nr 1 – Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów,
zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu
życia: - 39.400 zł
Oferta
nr

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

1/1

Uniwersytet Trzeciego Wieku

„10 – lecie UTW”

6.000,00 zł

1/2

Koło Strzeleckie „ORNECKIE
SMOKI” LOK w Ornecie

„Cel na 100”

3.332,00 zł

„Wyjazd edukacyjno-integracyjny z elementami
profilaktyki prozdrowotnej wolontariuszy ze
szkolnych kół CARITAS”

2.500,00 zł

1/3

1/4
1/5

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana
Chrzciciela w Ornecie

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnych
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

„Taki gruby, taki chudy sportowcem może być”
„Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”

Przyznana dotacja

3.500,00 zł
1.900,00 zł

1/6

Polski Związek Wędkarski

1/7

Polski Związek Wędkarski

„Wędkarski Piknik Rodzinny”

2.000,00 zł

„XIV Ornecki Maraton Wędkarski”

2.880,00 zł
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