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OGLOSZENIE
O ROZSTRZYGNI^CIU KONKURSU

OFERT ORAZ PRZYZNANIU
DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZ^DOWEJ

NA REALIZACJ^ ZADAN PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU

Konkurs ofert zostal przeprowadzony zgodnie z Uchwalq. Nr VIII/70/2015 Rady
Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyj^cia Rocznego programu
wspolpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarza^dowymi oraz podmiotami, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, na 2016 rok, Zarza^dzeniem nr 2.2016 Wojta Gminy Waganiec
z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku
2016 przez organizacje prowadza^ce dzialalnosc pozytku publicznego zadan publicznych
zwia^zanych z realizacja^ zadan samorzaxlu gminy z zakresu dzialalnosci na rzecz osob
niepelnosprawnych organizowanie dowozu osob niepelnosprawnych na zaj^cia
rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otloczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztat Terapii
Zaj^ciowej ,,Karczemka" oraz z Zarza^dzeniem nr 6.2016 Wojta Gminy Waganiec z dnia
17 lutego 2016 r. w sprawie przyj^cia regulaminu komisji konkursowej i powolania komisji
ds. zaopiniowania ofert konkursowych zlozonych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizacje^ zadan publicznych w 2016 roku, dla organizacji pozarza^dowych i podmiotow
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty opiniowala Komisja Konkursowa w skladzie:

-Ewelina Ferner-Kofel -pracownik Urzedu Gminy Waganiec - Przewodnicz^ca
Komisji

-Michal Milak -pracownik Urz^du Gminy Waganiec
-Maciej Przygodzinski -przedstawiciel Organizacji Pozarza^dowej.

Komisja konkursowa stwierdzila, ze do Wojta Gminy Waganiec wplyneja jedna oferta
na realizacj^ zadan publicznych, ktora zostala zlozona przez Fundacj? im. Brata Alberta
WARSZTAT TERAPII ZAJF.CIOWEJ ,,Karczemka" 87-700 Aleksandrow Kujawski
OTLOCZYN 1. Oferta ta zostala zlozona w terminie, spelnia wymagania formalne
i merytoryczne oraz posiada wszystkie niezb^dne dokumenty potwierdzaja^ce wiarygodnosc
organizacji.

Wojt Gminy Waganiec po zapoznaniu si§ z protokolem oraz opinia
Komisji Konkursowej w sprawie przyznania dotacji na realizacj^ zadan
publicznych, zlecil wykonanie zadania w zakresie dzialalnosci na rzecz osob
niepelnosprawnych - organizowanie dowozu osob niepelnosprawnych
na /ajecia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otloczynie i z powrotem
prowadzone przez Warsztat Terapii Zaj^ciowej ,,Karczemka".
Na realizacj^ zadania udzielil dotacji w kwocie 7.000,00 zl. (slownie: siedem
tysi^cy zlotych).
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