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Zarządzenie Nr 11/2019 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu kultura i sztuka oraz oświata i wychowanie w 2019 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 14, 16 art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2h oraz 

ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem  

Nr 272/2018 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 

2. Z zakresu Kultura i sztuka na realizację zadań publicznych w Działaniu: „Wspieranie 

inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń angażujących w realizację 

różnorodne środowiska i organizacje” cyklicznych dotację w ramach wsparcia wykonywania 

zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji otrzymały 

następujące podmioty: 

1) FUNDACJA EKSPONAT w wysokości: 12 000 zł; 

2) STOWARZYSZENIE TRÓJKA w wysokości: 5000 zł; 

3) Chorągiew Stołeczna ZHP HUFIEC WOŁOMIN w wysokości: 3000 zł. 

 

3. Z zakresu Oświata i wychowanie na realizację zadań publicznych w Działaniu: „Realizacja 

programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program 

szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych” dotację 

w ramach wsparcia wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji otrzymały następujące podmioty: 

1) STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NIE DAJ 

SIĘ NUDZIE w wysokości: 6000 zł; 

2) Chorągiew Stołeczna ZHP HUFIEC WOŁOMIN w wysokości: 7000 zł.  

 3) STOWARZYSZENIE TRÓJKA w wysokości: 7000 zł; 

§ 2. Przyznana dotacja może być wykorzystana wyłącznie na zadania realizowane zgodnie z ofertą.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


