NR .. :1I?!3
...... .IKST/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
ZARZĄDZENIE

z dnia

2J..Mr.S.o .. 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia . 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późno zmI J) oraz uchwały Nr LXIII/605118 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam protokół z posiedzeń komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 111/KST/2019
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do
rozpatrzenia ofert złożonych wotwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
Kędzierzyn~Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
akt postępowania konkursowego.
2. W postępowaniu konkursowym, o którym mowa w ust. 1 wybrano realizatorów zadań w zakresie
wspierania realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystki i krajoznawstwa w 2019
roku oraz udzielono dotacji zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie

zarządzenia

powierza się Kierownikowi

Wydziału

Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn
Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32 oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
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Niniejszy doku!i1ern nle#bl.<jZ!
zastrzeżer pod 'I~.:. I~dem

!tmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. pot.c650,il'7Q3' li'lJ6 .braz z 20 19 r.
poz. 37.
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Załącznik do Zarządzenia

Nr

1,l.? /KSTi20ł9

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia .~!f.:...Iutego 2019 r.

ZESTAWIENIE WYBRANYCH OFERT ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIELONEJ DOTACJI
Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki
i krajoznawstwa w 2019 roku
Wysokość

LP

Wnioskodawca:

Nazwa zadania:

I

2

3

I.

2

3

4

5

Automobilklub
Kędzierzyńsko-Kozielski

Automobilklub
Kędzierzyńsko-Kozielski

Automobilklub
Kędzierzyńsko-Kozielski

Automobilklub
Kędzierzyńsko-Kozielski

Chorągiew

Opolska ZHP

71 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny
Rajd Energetyków Karnawał 2019

udzielonej
dotacji (w zł)
4

2.800 zł

25 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny
Rajd Nietoperz 2019

6.970 zł

Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd
Rally Galla

2.730 zł

72 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny
Rajd Energetyków SZCZYRK 2019

II Rajd Kozielski - Eksploracja

· 2.000

zł

9.500 zł

