ZARZĄDZENIE NR 126.2016
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań
własnych Gminy Miasto Złotów, w zakresie organizacji przedsięwzięć
kulturalnych/rocznicowych/uroczystości państwowych realizowanych w 2016r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r.
poz. 446), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art.11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz
mając na uwadze treść uchwały Nr XIII.70.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
zagadnień priorytetowych – organizacja przedsięwzięć kulturalnych/rocznicowych/uroczystości państwowych,
w zakresie:
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
w związku z ogłoszonym zarządzeniem Nr 90.2016 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 25 maja 2016 r.,
konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji,
stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie do
powierzonego im zakresu czynności.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.zlotow.pl;
2) w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej – www.zlotow.eu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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Załącznik do Zarządzenia Nr 126.2016
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zadanie publiczne w zakresie realizacji zagadnień priorytetowych – organizacja przedsięwzięć
kulturalnych/rocznicowych/uroczystości państwowych, z zakresu:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
nie wpłynęła żadna oferta
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
Kwota
przyznana
na realizację
projektu
(rzeczywista
kwota dotacji)

Rodzaj zadania
priorytetowego

Tytuł zadania publicznego

Kwota
proponowana
na realizację
projektu
(wnioskowana
kwota dotacji)

Organizacja warsztatów
artystycznych i
rękodzielniczych dla różnych
grup wiekowych, mini
koncertów (także plenerowych)

Wakacyjne warsztaty
rękodzieła artystycznego
„Młodzi kreatorzy mody”

1.350,00 zł

1.200,00 zł

2.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Miejski
w Złotowie

Organizacja warsztatów
artystycznych i
rękodzielniczych dla różnych
grup wiekowych, mini
koncertów (także plenerowych)

„Makramowe cudeńka 2”

1.830,00 zł

1.470,00 zł

3.

Stowarzyszenie
Artystyczno-Kulturalne
„Złototwórczość”

Wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego

Letnie plany sceniczne filmu
pt. „Gra w butelkę”

20.470,00 zł

10.000,00 zł

2.350,00 zł

1.750,00 zł

20.004,00 zł

18.420,00 zł

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

1.

Koło Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci przy
Ognisku Pracy
Pozaszkolnej w Złotowie

4.

Stowarzyszenie
Przyjazna Edukacja

5

Ochotnicza Straż
Pożarna w Złotowie

6.

Złotowskie
Stowarzyszenie
Kulturalne

7.

8.

9.

Stowarzyszenie
„JEDYNKA DZIECIOM”
Stowarzyszenie
Wychowanków i
Przyjaciół Złotowskiej
„Jedynki”
Złotowskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw Artystycznych
„Przy Fontannie”

Organizacja warsztatów
artystycznych i
VI Warsztaty twórcze
rękodzielniczych dla różnych
„Norwid z Pasją”
grup wiekowych, mini
koncertów (także plenerowych)
Organizacja wydarzeń
Prowadzenie Orkiestry Dętej
kulturalnych
Ochotniczej Straży Pożarnej
o charakterze koncertowym i
w Złotowie
festiwalowym
Wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego

Dofinansowanie złotowskich
grup artystycznych

7.805,00 zł

5.500,00 zł

Propagowanie kultury Krajny

Podróże po Krajnie

5.050,00 zł

3.700,00 zł

Wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego

Teatr Matysarek

6.450,00 zł

4.300,00 zł

Organizacja wydarzeń
kulturalnych

„Wokół świątecznych
klimatów – projekt
Złotowskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Artystycznych „Przy
Fontannie”

2.250,00 zł

1.450,00 zł
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10

Towarzystwo Śpiewu
„św. Cecylii”

Organizacja wydarzeń
kulturalnych
o charakterze koncertowym i
festiwalowym

„XII Złotowskie Spotkania
Chóralne 2016”

3.690,00 zł

2.940,00 zł

11

Parafia Rzymsko
Katolicka pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii
Panny w Złotowie

Organizacja wydarzeń
kulturalnych
o charakterze koncertowym i
festiwalowym

„Projekt Kostka”

29.000,00 zł

12.700,00 zł

100.249,00 zł

63.430,00 zł

Ogółem:
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