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na realizację zadań pożytku publicznego'
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert
8 marca 1990 o samorządzie gminnym
Na podstawie art. 30 ust. I t2 pkt.4 Ustawy z dnia
i art' 1 1 Ustawy z dnia 24 kwiętnia
I59I z pó1n'
(tekst jedno |ity z ŻOOl r. Dz.IJ.Nr 142 poz.
?^')
i wolontariacie (Dz'U ' zzO}! r'Nr' 234' poz' 1536)
ŻO03 r.o działalnoŚci poż1tku publiczn'ego
Uchwały nr XLVIII l33IlŻOLO Rady Miejskiej
oIaz na podstawie punktu vtłt załącriilu ao
; Wu'"* c,l z dntałl października 2010 r., zuządza się co następuje:

$1.Wwynikuprzeprowadzonegokonkursofęrtnarea|izacjęzadahpożytkupublicznego,
publicznego w roku 2011 następującym
przyznajerię aotu.j. u-r"itiru"jęradaipoży'tku
"
organizacjom:
TYTUŁ PRoJEKTU

ORGANIZACJA
.ro

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

DOTACJI
PRZYZNANEJ

młodzieży
'*e'"* ,oypoczynek dzieci i
Parafia p.w' Św.
Wojciecha w Wągrowcu.

Wypoczynek dzieci i młodzieży w
BiaĘm Dunajcu W Zakopanego'

Parafia p.w. Św. Jakuba
Apostoła w Wągrowcu

Wypoczynek dzieci i młodzieĘ w
Foluszu W Żntna

ZarządMiejski

Zw ie dzatly wybr zeŻe z

Towarzystwa Przyj aciół

TPD

3.675 zł

ństwo publiczne
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
Województwa
Wielkopolsk ie go. Zar ząd
w Pomaniu

$ 2.

Szkolenia dla ratowników:

- zabezpieczenie regat

Śródlądowych
- ratownik WOPR
- ratownik wodny pĘwalni
- ratownik wodny śródlądowy

za'warta pomiędzy Gminą Miejską
Pods tawą przekazania dotacji będzie umowa

Wągrowiec, aorganizacją.
l rea|izacjązleconych
-l^^^_*,^l" zadanwznacza sLę
nad -.-^l:-^^:^
kontroli merytorycznej
-w
$ 3. Do ,p.u*o*urria
Wągro*"u' nu|*iast kontro1ę finansową nad
Wydział organ\zacyjny Urzędu Miejskiógo
ał"ory raóań spiawuj e Stanowisko pracy ds' kontroli'
,
"i *rryrtt i.ń złoŻonych wnióskow stanowi zał'ącznik do niniejszego
"ańrją 4. Wykaz

$

zarządzenia'

lom oraz podlega
Aneaoznt'l' zainteresr
'_^'^'^ -^^+^^i^
"pubricznej
$5.ZarządzeniezostaniedoręczonezainteresowanymorganlzacJ
na stronie intemetowej miasta i na tablicy
opublikowaniu w Biuretynie Informacji

a

Urzędu Miej skiego'
ogłoszeń
S 6.

Zirząd'.''i. *óhodzi w

Życie z dniem podjęcia'

STRZ
u Wilczyński

Zalącznik

żarządzenia Burmistrza Miasta
nr 57D07L z dnia Ll" maja 20llr'
do'

Wykaz wniosków złożonychw konkursieofertnarealizacjęzadaniapublicznegowsferze
porządek i bezpieczeństwo publiczne
wypoczynek dzieci i młodziery oraz

ORGANIZACJA
*

'f.-.,

TYTUŁ PRoJEKTU

*yp*zynek dzieci i młodzieży
Parafia p.w' Św. Wojciecha w
Wągrowcu.

Pańf'a;*. śwJakuba

Apostoła w

ZarządMiej ski Towarzystwa
iaciół Dzieci w W

ffi

Ha, cerstwa Po lskie go'

Towalrystwo Krzewienia Kultury

Wypoczynek dzieci i młodzieży w
Biatym Dunajcu k/ ZakoPanego'

Ńypoczynet dzieci i młodzieĄ w
Foluszu kl Żnina
Zwtedzamy wybrzeŻe z TPD

',Woda

Góry Las

-HŻo, Sio2, o2''

Wffi-yn.ta'ieci i młodzieĄ
2Ol I w Ustroniu

Mor$.!nt-

Szkolenia dla ratowników:

Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Województwa
Wielkopolsk ie go. Zarząd w

Pomaniu

W"dte Ochot"icze Pogotowie
Ratunkowę Województwa

Wielkopolskiego. oddział
PowiatowY w W

- zabezPieczenie regat

śródlądowych
- ratownik WOPR
- ratownik wodny pĘwalni
- ratownik wodny Śródlądowy

vLot"niu dla ratowników:
- sternika motorowodnego;
- kurs na płetwonurka;

wnrosxowłNł

KWOTA DOTACJI

