Zarządzenie nr 47/2020

BURMISTRZ MIASTA

:
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Golubia-Dobrzynia

pa

-pomorskie
woj.kujawsko-Po

z dnia 8 czerwca

2020

r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na realizację zadania własnego
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i

Na podstawie art. 30 ust.

1

dziedzictwa narodowego

w roku 2020.

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2020 r. poz. 713) oraz Zarządzenia nr 5/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją
zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

i

Zarządzenia nr 28/2020 Burmistrza

Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego Zarządzenie nr 5/2020
Burmistrza Miasta

Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia

otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w
roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, zarządzam co następuje:

$1
1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego Zarządzeniem

nr 5/2020 Burmistrza Miasta

Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie

ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto GolubDobrzyń w roku 2020 przez organizacje
działalność pożytku publicznego,

pozarządowe oraz inne podmioty

prowadzące

dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2/2020

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania

2/2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i

oraz wysokość udzielonych dotacji stanowi załącznik nr

1

w ramach konkursu

dziedzictwa narodowego w

2020

r.

do niniejszego zarządzenia.

$2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego

Urzędu

Miasta

Golubia-Dobrzynia.
83

Zarządzenie wchodzi

w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: inspektor Monika

Tryniszewska-Skarżyńska

d

Zatwierdził: p.o. Kierownika Wydziału Organizacyjnego Przemysł Kliczkówski

Mariusz Piątkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 47/2020 Burmistrza Miasta
dnia
Golubia-Dobrzynia
z
8 czerwca 2020

r.

—
Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację
zadania w ramach konkursu ofert nr 2/2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

Le

OFERENT

TYTUŁ ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA
DOTACJI

l
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3

4

5

6

7

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Golubsko-Dobrzyńska
Organizacja Turystyczna

„Spotkanie z kulturą”-społeczności
senioralnej z okazji Światowego Dnia
Inwalidy
Poznaj, zrozum i doceń

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stoimy na straży historii GolubiaDobrzynia, wydajemy paszporty oraz
stawiamy tablicę informacyjną
XII zlot i wystawa Starych Ciągników
i Maszyn Rolniczych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Międzypokoleniowa wymiana
doświadczeń podczas obchodów Nocy
Świętojańskiej
Konny pokaz kaskaderski w ramach
44. Wielkiego Międzynarodowego
Turnieju Rycerskiego na Zamku
Golubskim
Dbamy
historię Miasta GolubiaDobrzynia poprzez uzupełnianie tablic
oraz zakup stroju historycznego

Klub Miłośników Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych
„Retro-Traktor”
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oddział PTTK im. Zygmunta
Kwiatkowskiego

Stowarzyszenie „Przywrócić
Pamięć”

RAZEM 28 610 ZŁ

o

(zł)

3

500,00

3

000,00

3

100,00

6 000,00

2660,00

6 000,00

4 350,00

