OGŁOSZENIE
W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ofertą
Stowarzyszenia „Koło Gospodyń w Białce”
Burmistrz Makowa Podhalańskiego
informuje o rozstrzygnięciu ws. przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2016 r.
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
1. Tytuł zadania publicznego:
Wakacyjne spotkania z folklorem.
2. Wysokość środków publicznych:
Na realizację powyższego zadania oferent wnioskował o kwotę 5.000,00 złotych, co stanowi 80%
całkowitych kosztów realizacji zadania.
3. Prawidłowość złożonej oferty:
Ofertę złożono w trybie pozakonkursowym w dniu 16 czerwca 2016 r. na druku stanowiącym
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia
2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) na zadanie wynikające z priorytetów określonych w Uchwale nr
XI.98.2015.Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Programu
współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016
rok.
4. Tryb postępowania:
Oferta została zamieszczona w dniu 20 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Makowie Podhalańskim na okres od dnia 21 czerwca 2016 r. do dnia 27 czerwca
2016 r. W tym czasie nie zgłoszono uwag dotyczących przedmiotowej oferty.
5. Rozstrzygnięcie:
Biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów wynikających z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7
w/w ustawy Stowarzyszenie Koło Gospodyń w Białce, 34-220 Maków Podhalański, Białka 356,
otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wakacyjne spotkania
z folklorem” w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie realizowane będzie w okresie od 01 lipca 2016 r. do 28 września 2016 r.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego
/-/ Paweł Sala

Maków Podhalański, 29 czerwca 2016 r.

