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Informacja  o  przyznaniu  dotacji  celowej  z  Budżetu  Miasta  Orzesze  na  wykonanie
przez  organizacje  pozarządowe  oraz  inne  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  zadań
publicznych Miasta Orzesze, których realizacja odbędzie się w 2019 r.

Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty V otwarty konkurs ofert składanych
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  realizację  zadań
publicznych Miasta Orzesze na 2019 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VIII/22/2019
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28.01.2019 r. w sprawie: ogłoszenia V otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019 w obszarach:

I. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęły  2  oferty,  które  spełniły  wymogi  formalne,
określone w V Otwartym Konkursie Ofert.  Na realizację zadania Burmistrz Miasta przeznaczył
kwotę –19 000 zł.

a) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań
promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia.

1.  Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska,  Hufiec  Ziemi  Mikołowskiej
im.  Bohaterów  Powstań  Śląskich,  Mikołów,  ul.  Plac  Harcerski  1  reprezentowany
przez  Komendantkę  hm.  Martę  Walczak  oraz  Skarbnika  hm.  Barbarę  Juskowiak  na  wsparcie
realizacji  zadania  „”Harcerstwo  –  jedno  słowo,  wiele  znaczeń”  -  organizacja  zajęć  dla  dzieci
i młodzieży metodą harcerską”- 4 000 zł.

2.  Nowy MKS Sokół  Orzesze  1920,  ul  Piotra  Skargi  6  reprezentowany przez  Prezesa  Monikę
Jaroszewską - Janiak oraz Sekretarza Jacka Janiaka  na wsparcie realizacji zadania „Propagowanie i
organizowanie  wychowania  fizycznego  i  sportu  oraz  tworzenie  odpowiednich  warunków  do
uprawiania wychowania fizycznego” - 15 000 zł.

Zgodnie z  pkt. III ust. 4 V Otwartego Konkursu Ofert, wysokość przyznanej dotacji może
być  niższa  niż  wnioskowana  w  ofercie.  W  takim  wypadku  wnioskodawca  może  przyjąć
zmniejszenie  zakresu  rzeczowego  i  kosztorysu  zadania  lub  wycofać  swoją  ofertę.
Wobec  powyższego  proszę  o  dokonanie  korekty  zakresu  rzeczowego  i  kosztorysu  zadania
lub wycofać swoją ofertę. Termin dokonania korekty do dnia 26.02.2019 r. 

Nie złożenie korekty kosztorysu do dnia 26.02.2019 r. wiąże się z wycofaniem oferty.


