Zarzqdzenie Nr 2812016
Burmistma Miasta Bmeziny
z dnia 01 marca 2016 r.

w sprawie: rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r.
zadati publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz' podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, w
formie wsparcia realizacji zadari wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 10 i 19 o r 9 art. 30 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515, poz. 1045, poz. 1890)) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
firtansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 20 14 r.
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 ipoz. 1877, i 2015 r. poz. 238, poz.
532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz., 1269, poz. 1358, poz.
1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)) art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 239)) uchwaly Nr XVIII/I 15/2015 Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjgcia ,,Programu wspblpracy z
organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotam i prowadzqcymi
dzialalnoit. poiytku publicznego na rok 2016"oraz Zarzqdzenia Nr 6/2016
Burmistma Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2016 r. - w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadaii publicznych przez
organizacje pozamqdowe oraz podmioty wymienione w' art. 3 ust. 3 ustawy o
dzialalnoicipoiytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji
zadaii wraz z udzieleniem dotacji nu dojinansowanie ich' realizacji zarzqdza, co
nastepuje :
I

5 1.

Z budzetu Miasta Brzeziny udziela siq dotacji celowej na realizacje zadari

publicznych wybranych w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 r.
zadaii publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz1podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici pozytku publicmego i o wolontariacie, w
formie wsparcia realizacji zadari wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji podmiotom wymienionym w rozstrzygnieciu otwartego konkursu z
2 1 stycznia 20 16 r., stanowiqcym zalqcmik do zarqdzenia.

5 2. Srodki finansowe na realizacje zadati wymienionych w 5 1 zarzqdzenia
zabezpieczono w budiecie Miasta Brzeziny na rok 2016 w dzialach i
rozdzialach:

1) 851 85154 - Dotacja na ochronq zdrowia i profilaktykq zdrowotnq w

zakresie przeciwdzialania alkoholimowi.
2) 852 85295 - Dotacja na zadania w zakresie pomocy s@olecnej.
3) 853 85295 - Dotacja na zadania w zakresie polityki spolecnej.
4) 9 2 1 9 2 195 - Dotacja na upowszechnianie k u l t . .

5 3. Zarzqdzenie podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Brzeziny oraz na
stronie internetowej Miasta Brzeziny.

5

4. Wykonanie zarzpdzenia powierza siq Naczelnikowi Wydziah Spraw
Spdrecznych Urzedu Miasta Brzeziny.
$ 5. Zarqdzenie wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

:
i

Rozstrzygniqcie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadah publicznych
pnez organizacje pozamqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
dzialalnokci poikytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadan
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Burrnistrz Miasta Brzeziny 29 lutego 2016 r. dokonal rozstrzygniqcia otwartego
konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadari publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici pozytku publicznego i o
wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadaii wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji. W odpowiedzi na ogloszenie o konkursie wplynqlo 13 ofert
zgloszonych przez podmioty uprawnione na Iqcznq kwotq knioskowanych dotacji w
wysokoici: 83 940,OO zl. Do oceny merytorycznej zakwalifikowaly siq wszystkie oferty.
Dofinansowanie uzyskalo 13 ofert zgloszonych przez 7 podrniot6w. Miasto Brzeziny na
realizacjq zadah publicznych objqtych otwartym konkursem ofert zabezpieczyla w budzecie
kwotq 71.500,OO zl. Wszystkie podmioty wyrazily na nie zgodq, korygujqc oferty w zakresie
rzeczowyrn i kosztorysowym. Informacje na temat zawierania um6w udzielane sq pod nr
telefonu: 46 874 3 1 02 od poniedzialku do piqtku w godz. 8.00 - 16.00. Proszq przygotowaC
z q d z e n i e , kt6rego dqcznikiem bqdzie przedmiotowe rozstrzygniqcie.

NAZWAZADAMA

LP.

1.

2.

Upowszechnianie kultury
poprzez tworzenie warunk6w
dla prowadzenia ch6r6w
i orkiestr oraz innych
zespol6w muzycznych
wokalnych i wokalnomuzycnych. Zabezpieczone
Srodki finansowe : 2.000,00
zl.
Upowszechnianie kultury
poprzez organizacjq imprez
kulturalnych. Zabezpieczone
Srodki finansowe : 6.000,OO
zl.
Upowszechnianie kultury
poprzez wspieranie inicjatyw
mieszkafic6w shqcych
integracji. Zabezpieczone
Srodki finansowe : 2.000,OO
zi.

LP.

1.

2.
3.

NAZWA OFERENTA

Polski Zwiqzek Emeryt6w, Rencist6w i
Inwalid6w, Zarqd Rejonowy w siedzibq w
Brzezinach

Polski Zwiqzek Emeryt6w, Rencist6w i
Inwalid6w, Zarzqd Rejonowy w siedzibq w
Brzezinach
Stowarzyszenie Wsparcie Spoleczne ,,JaTy-My"

WYSOKOSC
DDOTACJI NA
WSPARCIE
REAALIZACJI
ZADANIA
PUBLICZNEGO

2.000,00 zl.

3 500,OO zi.

2.500,OO zl.

4.

Ucniowski Klub Sportowy ,,LIDER" w
Brzezinach

1.000,00 zl.

5.

Brzezhiskie Stowarzyszenie Klub Seniora
,,Mlodzi Duchem"

1.000,00 21.

4.

5.

"

7'

WspQraca w zakresie
polityki spoiecnej, a w tym
6.
wspieranie dziaiati
zmierzajqcych do
zapewnienia mieszkaficom .
miasta aktywnych form
7'
spqdzania wolnego czasu .
Zabezpieczone Srodki
8.
finansowe : 5.000,00 zl.
WspQraca w zakresie
polityki spoiecnej, a w tym
9.
wspddziaianie h e s i e
organizowania czasu
10.
wolnego dla dzieci,
miodzieky i os6b
niepeinosprawnych.
Zabezpieczone Srodki
finansowe : 25.000,OO zi.

-

Wsp6ldziaianie w zakresie
pomocy spdecmej
dotycqcej wspomagania
bezdomnych
i os6b najubo-ch
(pomoc
QwnoSciowa).
Zabezpieczone Srodki
finansowe : 18.000,OO zi.
Ochrona zdrowia i
profilaktyka zdrowotna w
zakresie przeciwdziaiania
patologom spoiecznym i
uzaleknieniom oraz
iagodzenie ich skutk6w.
Zabezpieczone Srodki
finansowe : 13.500,OO zi.

Brzeziny, 29 lutego 2016 r.

Polski Zwiqzek Emeryt6w, Rencist6w i
Inwalid6w, Zarqd Rejonowy w siedzibq w
Brzezinach

2.500,00 zl.

Brzezitiskie Stowarzyszenie Klub Seniora
,,Miodzi Duchem"

2.500,00 zi.

StowarzyszeniePatriotycme Brzeziny

Nie uzyskai
wsparcia

StowarzyszenieRodzic6w i Opiekun6w
Dzieci Niepelnosprawnych ,,Naszym
Dzieciom"
ZHP Chorqgiew t6dzka Hufiec Brzeziny

11.000,OO zi.
11.000,OO zl.

e
Ucmiowski Klub Sportowy ,,LIDER" w
Brzezinach

3~000,00zi.

l2

Towarzystwo Pomocy im. SW. Brata
Alberta K d o Brzeziriskie

18 000,OO z4.

13'

Stowarzyszenie Abstynenckiego I$lubu
Wzajernnej Pomocy ,,VIOLA" :

13.500

