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WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z 
późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Pomoc żywnościowa dla 
najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 
389/2018 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 
392/2018 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 23 sierpnia 2018 r.

§2

1. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik 
do niniejszego Zarządzenia.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej www.dabrowka.net.pl w zakładce: Współpraca z NGO/Ogłoszenia.
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowka.net.pl w zakładce Tablica ogłoszeń,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrówce.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.dabrowka.net.pl
http://www.bip.dabrowka.net.pl
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Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 21 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod 
tytułem: "Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy 
Dąbrówka"

1. W wymaganym terminie do konkursu przystąpiła jedna organizacja od której wpłynęła 
jedna oferta.

2. Oferta biorąca udział w konkursie oceniona została według zasad określonych 
w Zarządzeniu Nr 392/2018 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Dąbrówka, przez komisję powołaną 
Zarządzeniem nr 322/2018 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Dąbrówka w 2018 roku.

3. Na realizację zdania przyznano dotację, jak niżej:

Lp. Oferent/Oferenci Kwota przyznanej dotacji

1.
Stowarzyszenie „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” 
ul. Warszawska 14 
05-254 Dąbrówka

9.000,00 zł


