ZARZĄDZENfE NR

:>9B !KST/2020

PREZYDENTA MJASTA KĘDZfERZYN-KOŻLE

z dnia
w sprawie

ogłoszenia

.~..(m~.\c.(L 2020 r.

wyników otwartego konkursu ofert na wspart:ic realizacji zadania z zakresu turystyki
i krajoznawstwa w 2020 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019, poz. 688 z późno zm. I ) uc hwały Nr X111/140/19 Rady Miasta Kęd zierzyn-K ofle z dnia 26 września
2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zarządzam, co nast ę puj e:

§ l. l . Zatwierdzam protokół z posicdzed komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 591IKST/2020
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koź le z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powolania komisji konkursowej do
rozpatrzenia ofert złożonych wotwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu turystyki
i krajoznawstwa w 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do procedury postępowania konkursowego.
2. W postępowaniu konkursowym, o którym mowa w ust. 1 wybrano realizatorów zadań z zakresu turystyki
i krajoznawstwa w 2020 roku oraz udzielono dotacji zgod nie z za łącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie

zarządze nia

powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzęd u Miasta

Kędzierzyn-Koźle .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu w Biuletynie Infonnacji Publicznej,
w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz
w sieci lntranct Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

n Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r;: J>Oz. 15 70,
poz. 284.

Z. 2020 oraz z 2020 r.

Załąc7J1ik do zarządzenia Nr

$3!

/KST12020

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koź l e

z dnia.~ ..~~.. 2020 r.
ZESTAWIENTE WYBRANYCH OFERT
ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH DOTACJI

=

Wsparcie realizacji zadali p ublic=nych gminy KędzierzYli-Koźle zakresu Juryslyki i krajoznawstwa
w

1020 roku.
Wysokość

udzielonej
dotacji (w zł)

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

I

Opolskie Towarzystwo
Przyrodnicze

"Węd rówki Kędzierzyńsko-Kozielskie."

2

Uniwersytet Traciego
Wieku ,.Ziemi Kozielskiej"

i

C h orągi ew

3

Opo lska
Związku Harcerstwa
Polskiego

4

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom " Brzdąc"

5

Wodniacki Klub Sportowy
Aqua Active Kęd z ierz.yn -

IV

Spływ

Kajakowy - Trendy Senior ,,100
Rocznica Bitwy Warszawskiej"

Gra Fabularno-H istoryczna " Ś ladami Braci
Kozłów 2020"

3.000,00

zł

3.500,00 zl

2.500,00

zł

2.500,00

zł

,. Wtorkowe kajakowanie"

8.000,00

zł

.,Poznajemy walory turystyczne i kraj oznawcze
rzeki Odry oraz uczymy się bezpiecznego
wypoczynku nad wodą"

2.500,00

zł

"Samochodowy turystyczno-nawigacyjny rajd
Nietoperz 2020"

2.000,00

zł

"Poznaj miasto z

Brzd ące m "

Koźle

6

WOPR Województwa
Opolskiego Oddział
Rejonowy w Kędzierzynie-

I
I

Koź lu

7

Automobilklub
Kędzierzyńsko-Kozielski
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