
ZARZĄDZENIE NR 5.2016
-7

WoJTA
GMINY GORAJ

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realŁację zadania publicznego
w zakresie działalnoś cina rzecz osób niepełnosprawnych

Napodstawieart, 15ust.2hiust.2jwzw.zu1,I3ust.3ustawyzdnia24kwietniaŻ}O3r.
o dzińalności pożytku publicznego i o wolontartacie ( tj. Dz,U. 2014 poz. 1118) oraz art, 30

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z20I5 r. poz.

1515), Zarządzenia Wójta Gminy Goraj Nr 143,2015 z dnia 18 grudnia ż0I5 r,
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realtzację zadania publicznego w zakresie

działalnośc l na tzęcz osób niepełnosprawnych w 2016 r., zarządza się, co następuje:

§1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofer1 na realizację zadania publicznego
w zakresie działalnośct narzęcz osób niepełnosprawnych - dowozu dzieci niepełnosprawnych
z terenu gminy Goraj do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju w 2016 roku, na podstawie

wynikow prac Komisji Konkursowej powołanej Zatządzentem Nr r.20|6 Wojta Gminy Goraj

z dnta 4 stycznta20l6 r.

§2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą
przyznanych środków publicznych na rok 2016 stanowt zńącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

WaruŃiem ptzekazania dotacj i j est zaw ar cie umo wy na r ealizacj ę zadarlia,

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i
Informacj i Publicznej http ://uggoraj.bip. lubelskie.pl, na
Goraj http ://eoraj .eu oraz rta tablicy ogłoszeń w siedzibie

podlega ogłoszeniu w Biuletynie
stronie internetowej Urzędu Gminy
Urzędu Gminy Goraj.



ZŃącznik do Zarządzenia Nr 5.2016
Wójta Gminy Goraj
z dnta 12 sĘcznia2016 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym koŃursie ofeń na realtzację
zadania publicmego w zakresie działalności na rzecz osob niepełnosprawnych - dowozu
dzięci niepełnosprawnych z terenu gminy Goraj do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju
w 2016 roku. oraz wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych
środków publicznych

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom
Niepełnosprawnym,,Krok za
krokiem" w zamościu
Koło Terenowe w Biłgoraju,
ul. SieŃiewicza 15.
23-400 Biłgoraj

Dowóz dzięci
niepełno sprawnych z tęr ęnu
gminy Goraj do Ośrodka
Rehabilitacji i Terąii
w Biłgoraju w 2016 roku

13.473,68 złoĘch
(słownie : tr zy naście tysięcy
cńery sta siedemdzie siąt trzy
68/100 zŁotych)


