Zarządzenie N r 269l 20 14
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwańego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
gminy Wiśnieww 2014 roku.
Na podstawieart. 30 ust. 1 ustawy z dnta8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (Dz. U.
z2013 r. poz. 594 zpoźn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia2003
pożytkupublicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr z 2010 r., Nr 234, poz.
roku o działalności
1536 z pożn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Wiśniew NrXXXIvl246l20I3
z dnia
27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośópoŻytku
publicznego na rok 2014 zatządzam,co następuje:

$ 1.

1 . Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofeń ogłoszonego28 maja 2014 r.

narea|izaijęzadan publicznych gminy Wiśnieww 2014 r.
f . Na realizację zadan z za|<resukultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego wpłynęłytrzy ofetty. Wsparcie finansowe narealtzacjęzadanotrzymały..
1) Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabykowe ,,KORBA'' z siedzibą
Siedlce' ul. Grabianowska 36' 08-110 Siedlce, na rea|izację zadania pn. Drugi
Siedlecki Rajd oldtimerów ,,Przystanek Wiśniew,'-dotacjaw wysokości15 000,00 zł,
2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ,,RAZEM''
z siedziba w Wiśniewie,
ul. Batalionów Chłopskich 2,08-112 Wiśniew' na realtzację zadania pn. Spiewaj,
biesiaduj, tańcz z nami - bo tradycje ludowe nadal drzemią w nas - dotacja
w wysokości5 000,00 zł,
3) StowarzyszenieKulturalno-oświatowe,,LoGoS'' z siedzlbąBorki Kosy f4,08-106
Zbuczyn na realizację zadanta pn. Tradycje ludowe, patrioĘczne i narodowe w mojej
rodzinie, miejscowościi gminie - dotacjaw wysokości ] 000,00zł.,
3. Narealizacjęzadan:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu,
2) z zal<ręsuupowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
nie wpłynęłaŻadnaoferta.

$2.

Wyboru ofert dokonano po zasięgnięciu opinii
Zarządzeniem Wójta Gminy Wiśniew.

Komisji

Konkursowej powołanej

$3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniuw Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Gminy Wiśnieworaznatablicy ogłoszeńUrzędu Gminy Wiśniew.

s4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu oświaty' Kultury' Zdrowia,
Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Wiśniew.

$s.

Zatządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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