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WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 02.05.2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyniku III Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu
działalności pożytku publicznego w 2018 roku

§ 1-

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z poźn. zm.), art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn.
zm.) oraz uchwały Nr XLI/226/2017 Rady Gminy Łukta z dnia 29 listopada 2017 r.
rozstrzygam otwarty III Otwarty Konkurs Ofert ogłoszony w drodze Zarządzenia Nr 16/2018
Wójta Gminy Łukta z dnia 28.03.2018 r.

§ 2.
Ogłoszenie dotyczące wyniku III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania działań i aktywizacji społeczności wiejskiej, nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łukta w 2018
roku, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
.
do Zarządzenia Nr 20/2018
Wójta Gminy Łukta
z dnia 02 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU III OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Po zapoznaniu się z ocenami i protokołami Komisji Konkursowych powołanych
Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Łukta z dnia 23.04.2018 r. do oceny formalnej
i merytorycznej ofert złożonych w III Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2018 przyznaję dotacje:
l ) n a realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, pn.: „Organizacja „Dnia Dziecka” w miejscowości Łukta” wg
poniższej tabeli:
Zleceniobiorca
Stowarzyszenie QLT

Kwota przyznanych środków
publicznych (w zł)
2 500,00 zł

2) na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania
pn.:
„Wspieranie
działań
dydaktycznych
w
zakresie
edukacji
o bezpieczeństwie na drodze” wg poniższej tabeli:
Zleceniobiorca
Fundacja Imienia Mariana Bublewicza

Kwota przyznanych środków
publicznych (w zł)
9 400,00 zł

3) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn.: „Wspieranie działań rekreacyjno-sportowych i propagowanie zdrowego trybu życia
w miejscowości Tabórz” wg poniższej tabeli:
Zleceniobiorca
Stowarzyszenie „DUMA TABORZA”

Kwota przyznanych środków
publicznych (w zł)
2 500,00 zł

w
Sporządziła:
Anna M orenc-Sulewska
02.05.2018 r.
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