
ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.32.2019 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 15.02.2019 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie  
w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury 

 
Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 994 ze zm.) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04.01.2019r. na 

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

niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania 

Strategicznego i Analiz. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr Or.I.0050.32.2019 

Burmistrza Gogolina z dnia 15.02.2019 r. 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku  

zadań publicznych gminy w zakresie kultury. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 1 lutego 2019r. wpłynęło 13 ofert. 

Jedna z ofert nie spełniała wymogów formalnych i zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 

nie podlegała dalszej ocenie. Pozostałe oferty są zgodne z wymogami ogłoszenia  

o konkursie i podlegały ocenie merytorycznej. Komisja konkursowa, powołana przez 

Burmistrza Gogolina, w dniach 6 i 14 lutego 2019r. dokonała oceny merytorycznej 

złożonych ofert. Na realizację zadania z budżetu Gminy Gogolin przeznaczono kwotę: 

135.000,00 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 
Proponowana 

kwota dotacji (zł) 

1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kamionek 

Organizacja działań kulturalnych na terenie 

Sołectwa Kamionek 

7000,00 

2 Stowarzyszenie Wsi Odrowąż Imprezy sołectwa Odrowąż mające wpływ na 

życie kulturalne mieszkańców wsi 

7000,00 

3 Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Gogolinie 

Wycieczka jednodniowa do NOSPR-y i Muzeum 

Śląskiego w Katowicach 

5410,00 

4 Stowarzyszenie Piękny Skrawek 

Gogolina – Strzebniów 

Propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających 

kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz 

integracji społecznej 

7000,00 

5 Stowarzyszenie Kraina Białej 

Damy w Zakrzowie 

Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców wsi Zakrzów i Dąbrówka 

14000,00 

6 Stowarzyszenie Wykuwamy 

Przyszłość w Choruli 

Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców sołectwa Chorula 

7000,00 

7 Stowarzyszenie Ziemia Malińska Imprezy kulturalne sołectwa Malni 7000,00 

8 Stowarzyszenie Razem dla 

Obrowca 

„Noc Świętojańska” 7000,00 

9 Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim 

Kultywowanie kultury i tradycji niemieckiej w 

gminie Gogolin 

30000,00 

10 Stowarzyszenie Nasz Karłubiec Razem dla Karłubca 7000,00 

11 Stowarzyszenie Górażdże „Skalna 

Wieś” 

Organizacja imprez kulturalnych na rok 2019 

dla sołectwa Górażdże 

7000,00 

12 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Kamienia Śląskiego 

Przedsięwzięcia kulturalne w Kamieniu Śląskim 7000,00 

Razem 112410,00 

 


