
ZARZĄDZENIE NR 123/2017
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na realizację zadań publicznych 
w 2017 roku w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki i  wspierania 

działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2g, 2h, 2i, 2j i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 573, 1909), 
Uchwały nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia 
,,Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2017 rok", zarządzam co następuje:

§ 1. W oparciu o propozycje Komisji Konkursowej przedstawione w protokole z posiedzenia Komisji 
z dnia 31października i 2 listopada 2017 roku przyznaje dotację 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 w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2. Informację o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert umieszcza się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Bełchatów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Bełchatów, ul. Kościuszki 13.

§ 3. O wynikach dokonanego rozstrzygnięcia Oferenci zostaną poinformowani odrębnym pismem.

§ 4. Umowy na realizację zadań publicznych z wybranymi Oferentami zostaną zawarte przez Wójta Gminy 
Bełchatów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2017

Wójta Gminy Bełchatów

z dnia 3 listopada 2017 r.

1. Nazwa zadania: Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki

L.p. Oferent Tytuł zadania Wysokość  
przyznanej 
dotacji (zł)

1. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Bełchatów - 

Wspólna Gmina

"Gminna Wigilia dla osób starszych 
i samotnych"

8 000,00

2. Ochotnicza Straż Pożarna
w Dobrzelowie

"Akademia Patriotyczna - śpiewanie pieśni 
patriotycznych sposobem na krzewienie 

i pielęgnowanie polskości wśród mieszkańców 
Gminy Bełchatów

11000,00

2. Nazwa zadania: Wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia

L.p. Oferent Tytuł zadania Wysokość 
przyznanej dotacji 

(zł)
1. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dobrzelowie
"Program Profilaktyki - badania uczniów szkół 

gminnych"
Nie przyznano 

dotacji
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