
ZARZĄDZENIE NR 22/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadań publicznych 
w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

dzieci i młodzieży

Na podstawie  art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz.38) oraz zarządzenia Nr 14/2019 Wójta 
Gminy Warlubie z dnia 2.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy społecznej w zakresie pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin oraz organizacji integracyjnych imprez 
środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz  z wysokością 
udzielonych dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.

3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej między Gminą a podmiotami, 
których oferty zostały wybrane do realizacji zadań.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Warlubiu, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Warlubiu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Warlubiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wykaz podmiotów, które otrzymały w ramach konkursu dotację na wsparcie realizacji zadań w 2019 r. 
w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zadanie pn.krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wycieczek krajoznawczych 
z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi    

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość 
przyznanych środków 

w zł

1) Wycieczka do Aquaparku w Świeciu (2 
wyjazdy)  

12001. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych na rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych 
„Spróbujmy razem” 
w Warlubiu

2) Wycieczki do Cemtrum Rozrywki Extreme 
w Grudziądzu

1200

2. Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii św. Małgorzaty 
w Bzowie

3) Wycieczka do Muzeum Mydła i Brudu 
w Bydgoszczy - "Z czystością na Ty„ 

2300
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Wykaz podmiotów, które otrzymały  w ramach konkursu dotację
na wsparcie realizacji zadań w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej

Zadanie pn. pomoc społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans 
tych rodzin oraz organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
i potrzebujących oraz na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość 
przyznanych środków 

w zł.

1) Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 
Międzyszkolny Przegląd Twórczości   
Artystycznej „Gala Talentów”

1850

2) Środowiskowy Dzień Dziecka 2500

1. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych na rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych 
„Spróbujmy razem” 
w Warlubiu

3) Mikołajki 3000
2. Parafialny Zespół Caritas 

przy Parafii św. Małgorzaty 
w Bzowie

4) Obchody Świętego Mikołaja i Wigilia
    dla osób starszych i samotnych

1500

3. Caritas Paraf. Diecezji 
Pelplińskiej Oddział 
Parafialny św. Bartłomieja 
w Wielkim Komorsku

5) Obchody Świętego Mikołaja 2200

4. Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii p.w. 
Niepok.Serca Maryi 
w Warlubiu

6) Obchody Świętego Mikołaja 2200
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