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Zarządzenie Nr 412/2021 

Wójta Gminy Pruszcz 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 

24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021 

w  zakresie: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) turystyki,  

4) ochrony zdrowia, 

5) promocji gminy. 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020, 

poz. 713 z późn. zm) oraz art. 15 ust. 2h , ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 

 § 1. 

 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadań 

publicznych w następujących zakresach: 

 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) turystyki,  

4) ochrony zdrowia, 

5) promocji gminy. 

2.  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu stanowi załącznik do niniejszego  zarządzenia  

 

§ 2. 

 

Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Pruszcz 

a Zleceniobiorcami. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Załącznik do Zarządzenia Nr 412/2021 

 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 15 kwietnia 2021r. 

 

WÓJT GMINY PRUSZCZ 

 Ogłasza 

 

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021 w zakresie: 

• kultury, 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

• turystyki,  

• ochrony zdrowia, 

• promocji gminy. 

 

Na wyżej wymienione strefy zadań publicznych zaplanowano w budżecie łącznie 20 tys. zł. 

W  ogłoszonym konkursie wpłynęło łącznie 7 ofert.  

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 408/2021 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 

9 kwietnia 2021r. w składzie: Alina Malanowska, Marcin Żebrowski, Karolina Weber, dokonała 

oceny formalno - merytorycznej wg zasad i kryteriów określonych w Programie współpracy 

Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. oraz wytycznymi 

zawartymi w Zarządzeniu Nr 394/2021 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzono protokół, który zatwierdził Wójt Gminy 

Pruszcz, przyznając na realizację wybranych zadań, następujące środki finansowe: 

 

Nr 

oferty  

Nazwa organizacji/ Tytuł 

projektu  

Data wpływu 

/ zakres 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Wniosko

wana 

kwota 

Propozycja 

kwota 

dotacji 

1 MiŚ – MY I ŚWIAT 

 

Zakup urządzenia AED 

oraz edukacja z zakresu 

pierwszej pomocy dla 

dzieci, młodzieży i 

mieszakńców. 

15.02.2021 

 

Ochrona 

zdrowia  

. 

157 4 000 zł 4 000 zł 

2 MiŚ – MY I ŚWIAT 

 

Turniej piłki nożnej 

dziewcząt Niewieścin 

2021 

15.02.2021 

Upowszechni

anie kultury 

fizycznej 

 

153 2 500 zł 2 500 zł 

3 Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Kulturalne 

„NDM” 

01.03.2021 

 

Kultura 

Nie 

uzupełniono  

dokumentacji  

900 zł 0,00 zł 
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Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Pruszcz, 

a  Zleceniobiorcą.  

 

Nasze zabytki inaczej! 

 

4 Stowarzyszenie MOD-

rzew-Monitoring 

Obywatelski Drzew 

 

Zielono nam – koncert 

zielonych piosenek 

 

30.03.2021 

 

Promocja 

gminy 

 

138 3 150 zł 0,00  zł 

5 Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich Na 

Rzecz Rozwoju Wsi i 

okolic TOPOLANKI 

 

Piknik na kocyku na 

Talerzyku 

 

31.03.2021 

 

Turystyka 

155 5 850 zł 5 700 zł 

6  Koło Gospodyń 

Wiejskich w Bagniewie  

BAGNIEWIANKI 

 

Nauka zdrowego 

gotowania. 

 

31.03.2021 

 

Ochrona 

zdrowia  

 

150 3 200 zł 3200 zł 

7 Koło Gospodyń  

Wiejskich w Parlinie 

PARLINIANKI 

 

Stuletnie Skarby 

Parlinianek 

„Na zdrowie” 

 

31.03.2021 

 

Ochrona 

zdrowia 

142 4 600 zł 4 600 zł 

x x x x x 20 000 zł 


