
ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.39.2017 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 24.02.2017 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 
2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 15, ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku 
publicznym i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.01.2017r. na 

realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zgodnie z Załącznikiem do 

niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik 
Do Zarządzenia Nr Or.I.0050.39.2017 

Burmistrza Gogolina z dnia 24.02.2017 r. 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku  
zadań publicznych w zakresie kultury. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 6 lutego 2017r. wpłynęło 10 ofert. 

Wszystkie oferty są zgodne z wymogami ogłoszenia o konkursie i podlegały ocenie 

merytorycznej. Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Gogolina, w dniu 7 

lutego 2017r. dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Na realizację zadania z 

budżetu Gminy Gogolin przeznaczono kwotę: 150.000,00 zł. Zlecenie realizacji zadania 

nastąpi w formie wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji. 

Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł realizowanego zadania 
Przyznana kwota 

dotacji (zł) 

1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kamionek 

Organizacja działań kulturalnych w sołectwie 

Kamionek 

6.500,00 

2 Stowarzyszenie Ziemia Malińska Imprezy kulturalne sołectwa Malnia 6.500,00 

3 Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim 

Wspieranie inicjatyw kulturalnych 

podejmowanych przez społeczności lokalne, w 

tym mniejszości narodowe i etniczne 

23.000,00 

4 Stowarzyszenie Wsi Odrowąż Imprezy sołectwa Odrowąż mające wpływ na 

życie kulturalne mieszkańców wsi 

6.500,00 

5 Stowarzyszenie Piękny Skrawek 

Gogolina – Strzebniów 

Propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających 

kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz 

integracji społecznej 

6.300,00 

6 Stowarzyszenie Górażdże „Skalna 

Wieś” 

Rodzinna zabawa to fajna sprawa 6.500,00 

7 Stowarzyszenie Razem dla 

Obrowca 

Z kulturą na TY 6.500,00 

8 Stowarzyszenie Nasz Karłubiec Razem dla Karłubca 6.500,00 

9 Stowarzyszenie Wykuwamy 

Przyszłość w Choruli 

Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców sołectwa Chorula 

6.500,00 

10 Stowarzyszenie Kraina Białej 

Damy w Zakrzowie 

Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców wsi Zakrzów i Dąbrówka 

13.000,00 

Razem 87.800,00 

 


