Zarządzenie nr 19/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 lutego 2021 roku
w sprawie ogłoszenia wyników I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z
2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały
XXVII/211/2020 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 listopada 2020 roku w r. w sprawie uchwalenie
Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2021 roku, zarządzam co następuje:
§1
Dokonuję rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku
publicznego w 2021 r. w zakresie:
1.
działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2.
działania z zakresu wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gminy Jonkowo,
3.
działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
patriotycznego.
§2
Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą
przyznanej dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Jonkowo, a Oferentem.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2021
z dnia 17.02.2021r.

OGŁOSZENIE WYNIKU I OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Po zapoznaniu się z ocenami i protokołem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
Nr 15/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 10.02.2021 r. do oceny ofert złożonych w I Otwartym
Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w
2021 roku przyznaję dotację:
Zadanie 1 Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Kwota przyznanych
środków
publicznych (zł)

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Jonkowie

„Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy
Jonkowo”

2.500,00

Zadanie 2 Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gminy Jonkowo
lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Kwota przyznanych
środków
publicznych (zł)

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy
w Jonkowie

„Jonkowo na sportowo”

16.850,00

2.

Akademia Sportowa „AS”

Organizacja zajęć sportowych, wyjazdów na
turniej, turnieju „Mistrzostwa Jonkowa 2021”
oraz pikniku rodzinnego

9.000,00

3.

Stowarzyszenie Uczniowski Klub
Sportowy „Akademia Sztuk Walki”

Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców
Gminy Jonkowo

6.150,00

4.

Klub Sportowy 2010 Wrzesina

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców Gminy Jonkowo

4.000,00

Zadanie 4 Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
patriotycznego.
lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Kwota przyznanych
środków
publicznych (zł)

1.

Fundacja „Fundusz Ziemi
Olsztyńskiej w Olsztynie”

„Fundusz Stypendialny”

1.500,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Jonkowie

„Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy
Jonkowo”

1.500,00

