ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 15.02.2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r., poz. 1875) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 2016 r. poz. 1817) w związku z uchwałą
Nr XXIX.361.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Programu
współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 r.” zarządza się, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Wójta
Gminy Klembów z dnia 13.02.2018 r. stanowiące oceną ofert złożonych w otwartym konkursie
na wsparcie realizacji zadań publicznych, poprzez udzielenie dotacji organizacjom
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz polityki prorodzinnej.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postepowaniu konkursowym, wraz z
kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Środki na dotację, o których mowa w §1 określone są w budżecie Gminy Klembów na rok 2018:
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dziale 926, rozdział 92695
- polityka prorodzinna w dziale 853, rozdział 85395
§3
Przyjęcie dotacji przez przedmioty wymienione w załączniku do zarządzenia wymaga zawarcia
stosownej umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klembowie, opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Klembowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej
§5
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Klembów.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr. 0050.16.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 15.02.2018 r.

Zadanie z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
Lp. Nazwa oferenta

1
2

3
4
5

6

7
8

9
10

Nazwa zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł
Uczniowski
Klub Wychowanie na sportowo – UKS 7900
Sportowy „Ostrówek”
Ostrówek
Stowarzyszenie
QUERCUSOWE WŁOCZYKIJE II – 6607
„QUERCUS”
PIESZY RAJD PRZEZ GMINĘ
KLEMBÓW
Ochotnicza
Straż Mama FIT
11500
Pożarna w Dobczynie
Fundacja
„Przytul Maszeruj i ćwicz by zdrowym być 4730
Misia”
Stowarzyszenie
„Łączy nas sport”
6700
TUKARO
„Lepsza
Przyszłość”
Klub
Sportowy „Sport nie agresja”
9200
Wietnamskich
sztuk
Walki Tinh Long
Stowarzyszenie
„Rower i piłka – to zdrowie”
3660
„Przyszłość Roszczepu”
Rodzinny
Klub Organizacja Dni aktywności 4275
Sportowy Family Active sportowej w Szkole Podstawowej
w Starym Kraszewie
Ochotnicza
Straż FIREMAN – zawody pożarnicze
4 000
Pożarna w Klembowie
Stowarzyszenie „Czas Czas na działanie – aktywne czasu 5200
na działanie”
spędzanie

Zadania z zakresu polityki prorodzinnej
Lp Nazwa oferenta
Nazwa zadania

1.

2
3
4

Stowarzyszenie na rzecz
Osób
Niepełnosprawnych i ich
Rodzin „Pomocna Dłoń”
Stowarzyszenie „Czas na
działanie”
Stowarzyszenie
„QUERCUS”
Stowarzyszenie Zespół
Muzyki Dawnej Flauti
Divertenti

Kwota dotacji
w zł
5000
4400

5000
3500
3900

3500

3660
3000

3700
4300

Kwota dotacji
w zł

Rodzinnie

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł
8450

„Z nami nuda się nie uda”

9000

4000

AKTYWNOŚĆ SENIORA I WIGOR 5700
JUNIORA
Niech połączy nas muzyka
5000

4200

5000

4500

5
6
7
8

9

Stowarzyszenie
„Wspólnie Razem”
„Przyszłość Roszczepu”
Stowarzyszenie TUKARO „Tańcowały dwa Michały”
„Lepsza przyszłość”
Fundacja „Przytul Misia” Zagraj z nami – spotkanie z
planszówkami
Stowarzyszenie
Wspieranie działań z zakresu
Diabetyków Wołomin
ochrony i promocji zdrowia poprzez
przeprowadzenie przesiewowych
badań poziomu cukru i ciśnienia
tętniczego dla mieszkańców Gminy
Klembów w 2018r.
Stowarzyszenie
III Zlot Starych Traktorów na
Miłośników
Starych Mazowszu
Traktorów „SAGAN”

4100

3800

7000

4200

3014

1900

3500

2000

15000

10400

