Infornlacja 0 zlozonej ofercie w trybie art. 19a ustawy 0 dzialalnosci
poiytku publicznego i 0 wolontariacie - Kolo Lowieckie "Dzik"
W6jt

Gminy Krzeszyce

informuje,

ze w

pozarzqdowa dzialajqca pod naZWq Kolo Lowieckie

dniu

22.11.2021

r.

organlzacJa

"Dzik" Slonsk zlozyla wniosek

o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadan z zakresu dzialalnosci
na rzecz dzieci i mlodziezy, wspierania integracji i asymilacji ze spolecznosciami lokalnymi.
Zlozony wniosek spelnia wymogi formalne oraz warunki okreslone wart. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

0

dzialalnosci po zytku publicznego i

0 ' wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 po zn.zm .) tj. wysokosc dofinansowania zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10.000,00 zl i zadanie bydzie realizowane w okresie nie dluzszym niz 90 dni.
Zadanie powyzsze oferent planuje realizowac w okresie od 01.12.2021
do 30.12.2021 r. a wysokosc srodk6w

0

r.

jakq podmiot wnioskuje wynosi 6.000,00 zl.

Zachowane Sq wszelkie warunki okreslone wart. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymal
w tym roku dotacji przekraczajqcej 20.000,00 zl przyznanych w tym trybie a takze art. 19a ust.
7, co oznacza, ze ze srodk6w pozostajqcych w dyspozycji W6jta Gminy Krzeszyce nie
udzielono w roku 2021 w trybie art. 19a dotacji wyzszych niz 200/0 budzetu przewidzianego
na dotacje planowane w roku budzetowym.
Zadanie bydzie polegalo na wyborze dzieci dotkniytymi takimi zjawiskami jak: bieda,
wykluczenie spoleczne i przygotowanie dla nich swiqtecznych paczek. Biorqc pod uwagy grupy
adresat6w, opis potrzeb, jak i opis dzialan nalezy uznac jego realizacjy za celowq.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
publicznego

o

wolontariacie

W 6jt

Gminy

Krzeszyce

0

dzialalnosci pozytku

zamlerza

zlecic

w/w

organizacji pozarzqdowej realizacjy zadania publicznego z pominiyciem otwartego konkursu
ofert.

Kwota

dofinansowania

przyznana

przez

W6jta

Gminy

Krzeszyce

to 6.000,00 zl.
Wobec powyzszego W6jt gminy Krzeszyce w mysl art. 19a ust. 4 wspomnlaneJ
wczesniej ustawy informuje, ze w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie
Informacji Publicznej, stronie intemetowej Urzydu oraz na tablicy ogloszen mozna zglaszac
uwagi dotyczqce zlozonej oferty. Uwagi mozna przesylac drogq mailowq na adres:
sekretariat@krzeszyce.pl, lub dostarczyc na adres: Urzqd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzynska
16, 66-435 Krzeszyce. Po uplywie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag,
W6jt Gminy Krzeszyce zawrze z oferentem umowy na realizacjy zadania publicznego.

W6JT

