
Zarządzenie Nr 12.2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 01 lutego 2016 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 01 grudnia 2015 r. 

na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.), Uchwały Nr 

XV.167.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016, w związku Zarządzeniem Nr 162.2015 Burmistrza 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 

2016. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  

z a r z ą d z a, co następuje: 

 

§1. 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania w roku 2016, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 162.2015 Burmistrza Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 01 grudnia 2015 r., na podstawie wyników prac Komisji 

konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 170.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty 

składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna. 

§2. 

1. W oparciu o opinię Komisji konkursowej dokonuje się wyboru ofert złożonych przez 

organizacje, ubiegające się o dotacje na dofinansowanie zadania określonego w §1. 

2. Wykaz wybranych ofert z uwzględnieniem wysokości przyznanych środków publicznych 

poszczególnym organizacjom na realizację zadania publicznego określonego w konkursie, 

o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach o wsparcie realizacji zadania 

publicznego.  

§4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu 

Cywilnego. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§6. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31 w Muszynie, na 

stronie internetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna www.muszyna.pl. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 12.2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 01 lutego 2016 roku 

 

Wykaz wybranych ofert z uwzględnieniem wysokości dotacji przyznanych 

poszczególnym organizacjom na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania w roku 2016. 

 

 

Nr 

oferty 
Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

wysokość dotacji 

1.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Żegiestowie  

Żegiestów 53 

33-370 Muszyna 

Wioska internetowa - 

kształcenie na odległość na 

terenach wiejskich 

w Żegiestowie. 

1794,00 zł 

2.  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich 

Opiekunów „Sposób na Życie”  

ul. Piłsudskiego 119 

33-370 Muszyna 

„Łańcut – Forteca Historii” 3706,00 zł 

3.  
Fundacja Inicjatyw Oświatowych 

w Żegiestowie, Żegiestów 155 

33-370 Muszyna 

Zielona szkoła – poznajemy 

Mierzeję Wiślaną 
Brak dotacji  

4.  

Stowarzyszenie na rzec rozwoju 

Milika „Miliczaninie 2009”, 

Milik 64 

33-370 Muszyna 

Z teatrem za pan brat 2500,00 zł 

5.  

Stowarzyszenie Sportowo-

Historyczne „Dragon” w 

Muszynie, ul. Ogrodowa 35 

 33-370 Muszyna 

Gry planszowe jako 

alternatywna forma spędzania 

czasu wolnego - 2016 

3000,00 zł 

6.  

Zespół Regionalny 

„Żegiestowska Bukowina”, 

Żegiestów, Łopata Polska 26 

33-370 Muszyna 

Wiem więcej, lepiej 

rozumiem-poznaje tradycyjna 

kulturę spiskiego pogranicza 

– opracowanie autorskiego 

programu artystycznego 

Zespołu Regionalnego 

„Żegiestowska Bukowina” 

5000,00 zł 

7.  
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Miliku, Milik 27 

33-370 Muszyna 

Nauka również może być 

przyjemna – zorganizowanie 

wycieczki edukacyjnej dla 

najmłodszych 

4000,00 zł 

8.  

Nowosądeckie Stowarzyszenie 

Pedagogów „STOP”, ul. 

Ogrodowa 19 

33-370 Muszyna 

Zajęcia integrujące 

ogólnorozwojowe dla dzieci 

i młodzieży o specjalnych 

potrzebach opiekuńczo – 

wychowawczych z terenu 

Gminy Muszyna 

5000,00 zł 

Razem: 25 000,00 zł 

 


