
ZARZĄDZENIE NR 1612018

Wójta Gminy Cedry Wielkie
z dnia 19 lutego 2018 r:

w sprawie rozstrrygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Cedry Wielkie w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z2017 r.poz.1875,zm.:Dz.U.z2017 t.poz.2ż32) orazart.15 ust. żhi2j ustawy zdnialĘ
kwietnia 2003 r. o działainości pożytku publiczrego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z2016 r. poz.
181,7 , zm.: Dz, U . z 2aI6 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) zatządza

się, co następuje :

§ 1.

Rozstrzyga się otwarty konkrns ofert na realizację zadan pńlicznych Gminy Cedry Wielkie
ptzez orgańzacje pozarządowę oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku w zakresie:

1) furystyki i krajoznawstwa ;

2) oświaty i wychowania,
3) wypoczynku dzieci i mŁodzieży,
4) ekologii,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej.

§2.

Przyznaje się dotacje w łącznej wysokości 87.000,00 zł na wsparcie realizacji zadń
publicznych wyłonionych spośród ofert przyjętych do tozpatrzenia, zgodnie z zestawieniem
stanowiącymzałącznikdoniniejszegozaruądzenia.

§3.

Informacj e o wynikach konkursu zamieszcza się:
1) na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2) na stronie intemetowej gminy - www.cedry-wielkie.pl ,

3) na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Gminy Cedry Wielkie.

§4.

Zarządzenie wclrodzi w życie z dniem podpisania.
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Wójta Gminy Cedry Wielkie
9 2018 r.

Lp. Nazwa oferenta Nazua zadania Tytuł ofeĘ
§rodki

pzeznaczone w
konkursie

Przyznana kwota
dotacii

1 Stowarzyszenie
ZUŁAWY GDANSK|E

Turystyka i
krajoznawstwo

Zielona szkoła - Pozna! i pokochaj żuławską

krainę.

6.000,00

3.000,00

2 Klub Orlika Cedry
Wielkie

Upowszechnianie turystyki wodnej, w tym

piomocja Pzystani Żeglarskiej w Błotniku

popzez organizację zajęć żeglarskich z
uwzględnieniem wodnej, pierwszej pomocy

pzedmedycznej i spońowych regat wodnych

w ramach 
"Palinocki 

Zuławskiej".

3.000,00

3 PolskiCzerwony Kzyż
pomorskiOddział

Okręgowy

Oświata i
wyńowanie

Superwiewiórka - przyjaciołka Oli i Kuby -
dzidania z zakr esu kształtowani a postaw

moralnych, proekologicznych i

ogólnorozwojowych,

6.000,00

1.500,00

4 Klub Orlika Cedry

Wielkie

Warsztaty pn. bezpieczeństwo w ruchu

drogowym w r az z o,rganizacją G M l N N EGO
DNlA BEZPIEoZENSTWA. 4.500,00

5 Stowazyszenie Rozwoju

wsiGiemlice
Ępoczynek dzieci i

młodzieł

Rowerowe wakacje w Gminie Cedry Wielkie.
5,500,00 5.500,00

b Stowazyszenie Rozwoju

wsiGiemlice

EkoIogia

Pielęgnacja miejscowości Giemlice na 100 -
lecie odzyskania pzez Polskę niepodległości.

3.500,00

3.500,00

7 PolskiCzerwony Kąż
pomorskioddział

Okręgowy

"Eko 
maluchy - pzyrody zuchy" -

podnoszenie świadomości ekologicznej wśród

dzieci w celu zachowania dziedzictwa
pzyrodniczego.

Nie przyznano
dotacji

8 stowazvszenie
ZUŁAŃ GDAŃSKlE

Kultura, szfuka,
ochrona dóbr kulfury

i dziedzictwa
narodowego

Zuławy dla Niepodległe|. Koncerty carillonowe

inaugurujące obchody 1O0Jecia odzyskania

niepodległości, 6,000,00 6.000,00

9 Klub Spońowy W|SŁA
DŁUG|E PoLE

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej

Futbol nasza pasją.

60.000,00

18.000,00

10 Klub Orlika Cedry
Wielkie

Siatkówka Plażowa - innowacyjna forma zajęć

spońowych w Gminie Cedry Wielkie. 4.500,00

11 Klub Spońowy KORONA
CEDRY MAŁE

Piłka nożna sposobem na życie - zajęcia

spońowe dla dzieci i młodzieży oraz udział w

rozgrywkach pilkarskich przez Klub spońowy

Korona Cedry Małe

27.000,00

12 Stowarzyszenie Grom

Trutnowy

Aktywne Trutnowy.
5.500,00

13 Stowazyszenie Aktywne

Wocławy

Razem do jednejbramki.

5.000,00
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