
 

Zarządzenie Nr 0050.24.2020 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 

                  i udzielenia dotacji  na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony  

                  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ” na 2020 r. 

 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2019.506 t.j.), art.11 ust.1 pkt 1, art.15 ust. 2g - 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2019.688 tj.) zarządzam, co następuje: 

§1 

 

1.  Dokonuje się wyboru następujących oferentów na zadanie w zakresie  „Kultury, sztuki,  

    ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 

 

1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 

Rejonowego, ul. Staszica 27, 47-400 Racibórz;  

Tytuł zadania: ”Seniorze rusz się” 

 

2) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj Dziś i Jutro   

„BAJTEL”, ul. Raciborska 55,  47-440 Nędza; 

Tytuł zadania: „Taniec, który łączy ziemię raciborską i region mniejszości niemieckiej” 

 

2. Wybór o którym mowa w ust. I został dokonany z uwzględnieniem Komisji Konkursowej 

 powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawartego w protokole z dnia 

27.01.2020r.  

 
3.  Udziela się oferentom określonym w pkt. 1 dotacji w następujących wysokościach:   

 

1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego, 

ul. Staszica 27, 47-400 Racibórz w kwocie: 2.200,00zł. ( słownie: dwa tysiące 

dwieście złotych); 

2) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj Dziś i Jutro   „BAJTEL”,  

ul. Raciborska 55,  47-440 Nędza w kwocie:  5.640,00 zł. (słownie: pięć tysięcy 

sześćset czterdzieści złotych); 
 

4.  Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie       

     umowa zawarta z wyżej wymienionymi oferentami. 

 

§2 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu  

Gminy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Nędza. 

 

§3 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


