ZarządzenieNr 2612015
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszeniaotwańego konkursu ofeń na realizację zadań publicznych gminy
Wiśnieww 2015 roku
Na podstawieart. l1 ust' 2 oraz art.13 ustawyz dnia24 kwietnia2003 roku o działalności
poży{kupubliczrregoi o wolontariacie(Dz. U.
z20l4 r', poz. 1118ze zm.) oraz Uchwały
Rady Gminy WiśńewNr XLyI|335l2014 z dnia 13 listopada2014 r. w sprawieuchwalenia
programuwspółpracygminy Wiśniewz orgarizacjami pozarządowymii innymi podmiotami
prowadzącymidziałalnośó
poż1'tku
publicmegona rok 2015zarządzam,co następuje:
$1.
1. ogłasza się otwarty konkurs ofeń na tea|izację zadń pub|icznych w 2015 roku
w zakresie:
1) działalnośó
na rzecz osób w wieku emerytaln1tn,
2) nauką szkolnictwo wyższe,edukacja,oświatai wychowanie,
3) kulturą sztuka,ochronadóbr kulnry i dziedzictwa narodowego,
4) wspieraniei upowszechnianiekultury fizycznej,
5) turystyka i krajoznawstwo.
2. Zadana' o którym mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w $ 6 Programu współpracy przyjętego Uchwałą
Nr XLW335/2014 Rady Gminy Wiśniewz dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
uchwalenia proglamu wspołpracy gminy Wiśniew z organizacjani pozarządowymi
i innymi podmiotamiprowadzącymidziałalnośó
poż1.tku
publicznegona rok 2015.

s2.

1. Treść
ogłoszenia
o otwartymkonkursieofertna realizacjęzadanpublicznychw 2015roku
stanowizałącznikdo znządzenia.
2. ogłoszenieo którym mowa w ust. 1 publikuje się przezjego zunieszczęnie:
1) w BiuleĘnie InformacjiPublicmej,
2) na stronieintemetowejgminy Wiśniew,
3) na tablicyogłoszeńw budynkuUrzęduGminy Wiśniew.

s3.

Wykonanie zarządzeniapowierza się kierownikowi referatuoświaty,kultury, zdrowia' sporfu
i turystyki

s4.

Zaruądzeniewchodziw życiez dniempodpisania.

Załącznik
do Zarz'ądzenia Nr 26/f 0 | 5
Wójta Gminy Wiśniew
z dniafT marcaZll5 r.

oGŁosZENIE
Wójt Gminy Wiśniewdziałajączgodnie z ustawąZ dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poż}'tkupublicznegoi o wolontariacie(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianarni)ogłasza
otwartykonkursofertna realizacjęzadańpublicznegow 2015roku w zakesie:
1.
2.
3.
4.
5.

działalnośó
na rzecz osób w wieku emerfialnym,
nauka,szkolnictwowyższe,edukacja,oświata
i wychowanie,
kultura,sŹuka,ochronadóbr kulturyi dziedzictwanarodowego,
wspieraniei upowszechnianiekultury ftzycznej,
turystykai krajoznawstwo.

oraz zaptaszado składaniaofeń.
I. Rodzaj zadań, warunki realizacji i wysokośćśrodków publicznych' które gmina
Wiśniewma zamiar przeznaczyćna realizacjęzadań:
Lp.

Zadania

Srodki na
poszczególne
zadania w zl

Dzia|alnośćna rzecz osób w wieku emervtalnvm

l.l.

Poprawastanufizycznegoi psychicznegoseniorów między innymi
poprzez warsztaty,grupy wsparcia,pomoc psychologiczn4 dzialania
profilaktyczne usprawniająceirehabilitacyjne oraz organizację
różnorodnychform w}poczynku;

1 000.00zł

)

Nauka' szkolnictwo wrłższe,edukacja, oświatai wvchowanie

3 000'00zł

1.

2 . 1 . Realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęi
profilaktyczno-edukacyjnych
wspomagających
dzieci i młodzież,w
ptzeciwdziałanie
różnym formom wykluczenia społecznego
Em

2.2 Działania edukacyjne,promowanie dzieci i młodzieżyuzdolnionei;
z.J

J.

organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i
młodzież+,,
w tl'rn podczas wakacii letnich' ferii zimowych
Kultura' sztuka' ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew
poprzez projekty artystyczne,w tym festiwale,konkursy i warsztaty,
przeglądyartystycme,wYstawY'plenerv,
3.2. Popularyzowanie wiedzy o dziejach grrriny Wiśniew poptzęz
opracowanie i wydanie publikacji (w formie ksiąlek, broszur,
zesz1tów) dokumentującychhistorię, kulturę, dzieje, wydarzenia
społeczno-gospodarcze,
losy mieszkańcówgminy Wiśniew,
J. J.
Podtrzymywanietradycjinarodowych,pielęgnowaniapolskościoraz
rozwoju świadomości
narodowej'obywatelskieji kulturowej poprzęz
keowanie postaw patriotycznychoraz upowszechnianieswobód
obywatelskichwspomagaiących
rozwói demokracii,
3 . 4 . Wspieranie inicjatyw obejmującychkultywowanie regionalnych
tradycii,w tym tradyciikulinamych,

.].l.

9 000.00zł

3 . 5 . Wspieranie

działań związanych z prowadzeniem
grup
muzycznych,
wokalnych, tanecznych,

zespołów

3 . 6 . Tworzeniewarunków i wspieraniedziatańdo rozwoju amatorskiej
działalności
aĄstycznej, twórców ludowych i animatorówkultury
poprzezorgalizacięwarsztatów,plenerów,wystaw,

4.

Umożliwienie prezentowania gminnych iniciatl"w artystycznych.

Wspieraniei upowszechnianie
kulturv fizvcznei
4 . 1 . Upowszechnianie kultury ftzyczne1oraz sportu poprzez organizację
zajęć: sportowych, zawodów otaz imprez sportowych'
współzawodnictwosportowedzieci i młodzieżzy,
A1
Wspieranieinicjatyw służących
integracjipoptzęz akty*ne formy
spędzaniawolnego czasu np. organizacjarajdów, biegów, innych
form wsoółzawodnictwa.
Turvstyka i kraioznawstwo
<1
Wspieranie działań z zakresu turystyki i kajoznawstwa, w tym
czynnej turystyki na obszarzę gminy np. rajdy rowerowe, turystyka
pieszaitp.

1 000'00zł

1 000'00zł

II. Zasady przyznawaniadotacji
_ w okesie od dnia ogłoszenia
1. Dotacja moze zostaćpIzyznanaoferentowi'który złożty
_
niniejszegokoŃursu do dnia 20 kwietnia 2015 r. prawidłowoopracowanąofertę
wedługwzoru stanowiącegoZałącznikNr 1 do RozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki
Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru' rrmo.\ły
dotyczących rca|izacji zadania publicmego oraz wzonr sprawozdaniaz wykonania tego
zadaria (Dz. U. z201| r. Nr 6, poz. 25).o dotacjęmożeubiegaćsię podmiotspetniający
!\ymogi okeślone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpoż1'tku
publicznegoi o wolontariacie(Dz. U. 22014 r. poz. 1118ze zm.).
przez oferentówna poszczególnezadanianie jest ograniczona,pod
2. Ilośćofertdo złożrcnia
warunkiem, że oferty złoione ptzez tego samego ofelenta nie dubluj{powielają tych
samychzadań.
3. Z|ęcęnięzadaniapublicznegoodbędziesię w formie wsparciajego realizacji.Wysokośó
udzielonej dotacji z budżetugminy Wiśniewdla danego zadanla nie może ptzehoczyć
jego kosztów.
80%całkowitych
4. Zadanię musi byó realizowanedla mieszkańców gminy Wiśniewi na terenie gminy
Wiśniew.
5. Terminowe złoieruepoprawneji kompletnejofeĄ niejest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań,wynikająca ze złożonychofert'
przekracza wysokośó środków ptzeznaczonych na realizację konkretnego zadulia,
orgarizator konkursu zastrzęga sobie możliwośózmniejszania wielkości plzyznanęgo
dofinansowania. W takim przypadku Wójt Gminy oraz organizator zadania dokonują
uzgodnień,których celem jest doprecyzowaniewarunków i zakresu rea|izaĄi zadania lub
odstępuje
odjegorealizacji.
7. Komisja konkursowaproponujewysokość
kwot dotacjiw oparciu o kryteria,określonę
w niniejszym ogłoszeniu' w zależnościod ilości uzyskanych punktów, zakresu
i charakteruzadaniaobjętegoofertąorazkalkulacją kosztówjego rea|izac1i.
8. Przyznanie dotacji nie jest decyzja administracyjnąw rozumieniuprzepisów kodeksu
prawaadministracyjnego.

9. od podjętych decyzji związulych z rozsttzygnięciemkonkursu nie przysługuje
odwołanie.
10.Warunkiem przyznaria dotacjijest zawatcieumouy w formie pisemnejpod rygorem
niewainości.
11.Upowainieni przedstawicieleoferenta zobowiązani są do osobistegozgłoszeniasię
w UrzędzieGminy Wiśnieww celu uzgodnieniawarunkówumo\łY,w terminiedo 14 dni
wyników konkursu'
od dnia ogłoszenia
12.Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją ofęrenta
z przyznanejdotacji.
13.oferent przyjmujączlecenie real.izacjizadania,zobowiązujesię do wykonania zadania
w umowie,o któĘ mowaw pkt' 10.
w zakresiei na zasadachokreślonych
14.Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania jest zobowiązany do
prowadzeniawyodrębnionejewidencji księgowej środkówotrzymanychz dotacji na
realizacjęumowyorazwydatkówdokonywanychz tych środków.
15. Z wykonania zadania, objętego umową w tym z zaarl9aŻowaniaśrodków własnych
w jego realizację,organizacjasporządzasprawozdanie.
16.Dotacje nie mogą byó wykorzystywane na: zadaniai zakupy inwestycyjne,zakupy
gruntów, działalność
gospodarczą pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów
programu,z wyłączeniembezpośrednich
kosztów związanychz rea|izacjązadania.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Terminrealizacjizadańpowinienprzypadaćna okres:
niżz dniem podpisaniaumowy)
od 1 maja 2015 r. (iednak nie wcześniej
do 3l grudnia2015roku
2. Zadarlie powinno być realizowane zgodnie ze złożonąofertą i zgodnie z zawartymi
warunków:
następujących
w umowieterminami,przy zastosowaniui przestrzeganiu
które zakończąsię
1) Składaneofertypowinny prezentowaókonkretneprzedsięwzięcia,
grudnia
później
niż
2015
roku.
nie
3l
2) Działania,których realizacjęnależyuwzględniÓprzy planowaniuzadania(pkt III 8
planowanego
oferty): promocja, kompleksowa obsługaorganizacyjno-techniczna
przedsięwzięcia,prowadzeniedokumentacjiz rca|izacji zadanla.
3) Zadaniezawartew ofercie możebyć realizowanewspólnie przez więcej niż jeden
podmiot, jeżeli ofeńa zostałazłożonawspólnie. W takim przypadku wszystkie
podmiotyodpowiadająsolidamieza realizację zadania.
4) Zaduie publiczne zawartew ofercie nie możebyć realizowaneprzez podmiot nie
będącystronąumowy o wsparcierealizacjizadaniapublicznego,chyba że podmiot'
który zawarł rrmowę na realizację zadania publicznego, zleci rea|izację zadaria
publicznegowybranym, w sposób zapewniającyjawnośói uczciwą konkurencję,
organizacjompozarządowymlub podmiotomwymienionymw art. 3 ust. 3 ustawy,
niebędącymistronami umowy. Informacjao takim zleceniu rea|izacjicałościlub
częścizadaniamusi byó wskazanaw pkt V. 4. ofertyInformacja,czy oferent/oferenci
przewiduje(Q zlecaćrealizacjęzadaniapublicznegow trybie,o którym mowąw ąrt.
pożytkupublicznego
]6 ust. 7 ustawy dnia 24 lołietnia 2003 r. o działalności
i o wolontariacie.
zakupuprzez podmiotusługpolegającychna wykonaniuczynności
5) Istniejemożliwośó
o charakterzetechnicznym lub specjalistycznym' powiązanych z rea|izacją zadania,
jego meritum.
jednakniestanowiących
6) Podmiotyrealizującezadaniezobowięująsię do informowaniaw wydawanychprzez
informacyjnychi promocyjnych,
siebie,w ramachzadania,publikacjach,materiałach
poprzezmedia,w tym na stronieintemetowejpodmiotu,jak również stosowniędo

charakteruzadania,poptzez .widocznąw miejscujego realizacji tablicę (plakat itp.)
i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie współfinansowania
rea|izacji zadaniaptzez gminęWiśniew.
7) Nie
dopuszcza się pobierania przez realizatora zadaria opłat od
adresatóduczestnikówzadania.
8) Kalkulacja kosŹów realizacji zadania powinna obejmowaó wyłącznie koszĘ
ponoszone przez organizatoraw związku z przystąpieniem do realizacji danego
zadaria.
9) Dopuszczasię, aby wymaganyf0% w|<ład
własnyoferentastanowiłwkładosobowy,
(w tym świadczenia
wolontariuszyi pracaspołeczna
członków).
10)Do rozliczeniaśrodkówpochodzącychz dotacjigminy Wiśniewkwalifikowanebędą
wydatki poniesioneod dnia podpisaniaumowy do dnia zakończenia zadarnazgodnie
ze złozolym wnioskięm.
ll)Podmiot, realizując zadanie, zobowiązanyjest do stosowania zapisów prawa,
w szczególnościustawy Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.22014 r. poz. 1182ze zm.)oraz ustaqy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych(Dz.U.22013 r. poz.885ze zm.).
IV. Termin składaniaofeń
1. oferty należyskładaów siedzibieUrzęduGminy Wiśniew,ul' Siędlecka13 (kancelaria_
pok. Nr 8) lub korespondencyjnie
na adres:Urząd Gminy Wiśniew,ul. Siedlecka13, 08112 Wiśńew'w nieprzekłaczatnym
terminiedo dnia 20 lovietnia 2015 r. do godz. 16:00
(decydujedatawpt1.wudo Urzędu Gminy Wiśniew).
2. oferty ńożonelub doręczonepo terminienie będąobjęteprocedurąkonkursową.
3. oferty należy składaó wyłączniena drukach' których wzór okeśla załącznik nr 1 do
rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących rea|izacji zadania
publicznegooraz v'zoru sprawozdaniaz wykonaniatego zadania(Dz.U. z 2011 r. Nr 6,
poz.25).
A
Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami, powirrny byó ze sobą połączone
(np.zszfle) i ponumerowane.
5 . oferta wraz z wymaganymi załącznikarnipowinna byÓ złożonaw zamkniętej kopercie
z adnotacją:
.,oTWARTY KoNKURS oFERT NA REALIZACJĘ ZADAN PUBLICZNYCH
w GMINIEWIŚNIEW w 2015RoKU Z ZAKRESU ...............
/rodzaj zadalia/

6. Na koperciemusi byó umieszczonyadreszwrotnyoferenta.
7. Przed złożeniemoferty, informacji i wyjaśnieńdoĘczących zadań konkursowych oraz
wymogów formalnychudziela od poniedziałkudo piątku w godz' 8:00-16:00- Pani
BożenaWyrębektel.25 6417313wew. 113(UrządGminy Wiśniew,ul. Siedlecka13).
V. Tryb i kryteria stosowaneprry wyborze ofeń oraz termin dokonaniarryboru ofeń.
1. Komisja powołanaprzez Wójta Gminy Wiśniewopiniuje oferty w terminie do 7 dni
od dnia, w którym upłynąłtermin składaniaofert.
po zapoznaniu
2. Wójt Gminy Wiśniewpodejmujedecyzjeo przyznanludofinansowania,
się z opiniąKomisji Konkursowej,w terminiedo 7 dni od przedstawieniamu protokołu
z pracKomisii.

w przypadkupowzięcia
3 . Wójt Gminy Wiśniewmożeodmówió przyznaniadofinansowania
uzasadnionychwątpliwości,co do wiarygodnościdanych zawartych w ofercie rea|izacji
zadaniapublicznego.
A
Rozpatrywanebędąofeny poprawnei kompletne.
5 . oferta uznanajest za poprawnągdy:
konkursu;
1) jest zgodnaz cel'amii założeniami
jest na właściwym
2) złożona
formularzu;
w terminieokreślonym
w ogłoszeniu;
3) złożonajest
4) podmiotjest uprawnionydo ztoŻeniaofeĘ;
5) ofertaoraz zatącznikisąpodpisaneprzezosobyuprawnione;
6) działalnośó
statutowa(działalnośó
statutowanieodpłatnalub odpłatna)podmiotujest
zgodnaz dziedzinązadaniapublicznegobędącegoprzedmiotemkonkursu;
7) jest czy'telnatzn. wypełnionazostŃa maszynowo' komputerowo lub pismem
drukowanymjednoliciew całości;
jest
8)
spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania,
szczegółowymzakresemtzeczowm zadaria'opisemposzczególnychplanowanych
działańa kosztorysemzadaniai oczekiwanymi efektamirealizacji;
9) termin realizacji zadaniazgadza się z terminemwymaganymw konkursie ofert;
10) kalkulacjaprzewidywanychkosztówrealizacjizadaniajest poprawnapod względem
formalno-rachunkowym;
11) środki przeznaczone na rca|izację zadania zostaną wydatkowane w celu
zaspokojeniapotrzebwyłączrriemieszkańców grniny Wiśniew.
6 . ofeńa j est uznanaza kompletną j eżeli:
1) dołączonezostaŁyzałączniki,spełniającek1'terium ważności
tj.
a) kopia aktualnegoodpisu z Krajowego rejestruSądowego,innego rejestrulub
ewidencji,
b) w prrypadku wyboru innego sposobureprezentacjipodmiotów składającychofertę
wspólną niż wynikającyz KrajowegorejestruSądowegolub innego właściwego
rejestru _ dokument potwierdzającyupoważnieniedo działania w imieniu
oferenta(ów)'
c) statut,
2) Za spełniającekr}.teriumważności,
o którym mowa w punkcie 1) uzraje się załączniki
złożonew formie kserokopii, jeżeli każdastrona zalącznika zostałapotwierdzonaza
zgodnośćz oryginałem przez osoby uprawnionego reprezentowania podmiotu
składającegoofertę _ zgodlie ze sposobem reprezentacji, określon}łnw statucie.
Jeżeli osoby uprawnionenie dysponująpieczątkami imiennymi, każda strona winna
być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczenięmpełnionej funkcji.
Ka:żdastronaopatrzonawinna byó takżedatąpotwierdzeniazgodnościz oryginałem.
3) Brak jakiegokolwiekwymaganegozałącznikalub niespełnienieprzez którykolwiek
szczegółowo opisanych, stanowi przesłankędo
z załączttlkówwymogów wa:żności
odrzuceniaofeńy ze względówformalnych.
4) W przypadku złoŻeliaprzez oferentawięcej niżjednej ofeńy dopuszcza się załączenie
jednego kompletu załącznikówze wskazaniemna pierwszejstronie(dopisek),przy
któĘ ofercie się znajdują. Oferta złożonabez wymaganych załączników jest
niekompletna.
5) W1pełnionezostaływszystkiepola oferty.Oznaczato,ze:
_ w pola,które nie odnosząsię do oferenta,należywpisaó,,niedoĘczy,',

_ w dokumencie nie wolno dokon}.waó skeśleń i poprawek, poza wyraźnie
wskazanymirubrykami,
_ w przypadkuopcji ,,niepotrzebne
naleĄ dokonaówłaściwego
wyboru.
skreślió'',
np. Zsz}te,spięte(nie bindowane)i wszystkie
7. Stronyofertywinny byó ze sobąpołączone
stronyofertypowinnybyó ponumerowane.
8. Kwota przyznanejdotacjimożebyó niższaod wnioskowanejw ofercie.
9. W okresieod dnia okeślonegow ogłoszeniuo konkursie,jako ostatnidzień składania
ofert, do dnia wyboru ofert przez Komisję Konkursową złożoneofefiy ńe podlegają
uzupełnieniu
ani korekcie.
10.Komisja Konkursowa może iądać od oferęntówdodatkowychwyjaśnieńdotyczących
treścizłożonych
ofert.
11.Kryteriastosowaneprzy wyborzeofert:
1) Kryteria formalne(koniecznedo spełnienia)
:
w ogłoszeniu
o konkursie
1. oferentzłołł ofertęw terminieokreślonym
2. oferentjest organizacjąpozarządową
lub teżinrrąjednostkąo której mowa w art' 3
pożrtkupublicznegoi o wolontariacie
ustawyo działalności
3. Przedmiotdziałalności
statutoweiiest zgodnyz zakresemzadańwskazanychw ogłoszeniu

4. oferta złoŻona została na właściwymformularzu wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie
5. oferta podpisanaprzez osoby uprawnionedo składaniaoświadczeńwoli zgodnie
z wyciągiemz KRS lub innymreiestrem
6. oferta zawiera załączlikj wymienione w ogłoszeniuw tym:

6.l. kopię aktualnegoodpisuz KrajowegorejestruSądowego(KRS)' innegoĘestru
lub ewidencji potwierdzającestatus prawny podmiotu i umocowanie osób go
reprezentuiących
ó.2. stafutorganizacji

7. Kopie dokumentów poświadczone są za zgodnośćz oryginałem przez wpowuimione
do tego osoby wskazane w wyciągu
potwięrdzaiącym status prawnY oferenta

z KRS

lub w

innym

dokumencie

2) Kr1'teriamerytoryczne:
Kryterium opinii

Skala
punktacii

I. ocena możliwość
realizaciizadaniapublicznegoprzezofęrenta
II.ocena przedstawionej
kalkulacjikosŹów rea|izacjizadaniapublicmego'
w tym w odniesieniudo zakresurzeczowegozadania
III. ocena proponowanejjakościwykonania zadaniai kwalifikacje osób,
przy udziale których będąrealizowanezadaniapubliczne
IV. ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub
n daniapublicznego
środkówpochodzącychz innychźródełna rea7izac1ę

0-f0

V. ocena planowanego ptzez organizację wkładu niefinansowego, w tym
świadczeniawolontariuszy i prace społecznączłonków

0 -20

MAKSYMALNAMOZLIWA
LICZBA PI]NKTÓw no pnzyzNl,Nn

0 -20
0 -20
0-20

100

12. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Wiśniew w drodze zarządzę111ąni,
później niż w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składaniaofert.
13. Wyniki otwartegokonkursu ofert zostanąpodane do wiadomościpublicznej (w Biuletynie
Informacji Publicmej, na tablicy ogłoszeńUrzędu Gmin y Wiśnieworaz na Stronieintemetowej
grniny Wiśniew:www.wisniew.pl _ zakładkaorganizacje pozarządowe).
14' Zarządzenie Wójta Gminy Wiśniew jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego oferta zostaławybrana.
15. Poinformowanie organizacji' których oferty zostały odrzucone w postępowaniu
konl<ursowym.wymaga formy pisemnej.
16. KaLŻdymoŻe Żądaćlzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofeńy.
VI. Informacja, o której mowa w ań. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działa|nościporytku
publiczrego i o wo|ontańacie:
w 2014 roku gnrina Wiśniew ogłaszałakonkursy na realizację zadń plb|icnrych przsz
or guizacj e pozarzĄow e.
Dotacje wg zrealizowanych zadań w 2014 r.
Nazwa
organizacj i
pozarządowej

Ty.tuł
zadania

Ptzyznana
kwota
dotacji
wzł

Wykorzystana
Zwrot
kwota
niewykorzystanej
dotacji
dotacji
w zł'
wzł

Z^daniaz z^kresuku|tury' sztuki, ochrony dóbr ku|tury i dziedzictwanarodowego

Stowarzyszenie
Kulturalnooświatowe
,,LOGOS"

,,Tradycjeludowe,
paftiotyczne i
narodowe w mojej
rodzinie,
miejscowościi
gminie"

7 000,00

Siedleckie
Stowarzyszenie
Miłośników
Techniki
Zabl.tkowej
'KORBA''

Drugi Siedlecki
Rajd oldtimerów
,,Przystanek
Wiśniew''

1s000,00 14738,00

6 656,9s

ą41 n5

26f,00

