
Zarządzenie Nr 30.2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 02 marca 2015 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2015 r. 

na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015 

 

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 2013, poz. 594 z późn. zm.), 

 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 LII.737.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 

października 2014 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 2015. 

 w związku z Zarządzeniem Nr 10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna z dnia 28 stycznia 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 2015. 

 

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 2014, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2015 r., na podstawie wyników prac Komisji 

konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna z dnia 16 lutego 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 30.2015 
Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 02 marca 2015 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 2015. 

 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

w zł 

1.   

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich 

Opiekunów „Sposób na Życie”, 

ul. Piłsudskiego 119,  

33-370 Muszyna 

 

 

 

„Spotkanie z naturą” 

 

 

2 195,00 zł 

2.   

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich 

Opiekunów „Sposób na Życie”, 

ul. Piłsudskiego 119, 33-370 

Muszyna 

 

 

 

„Kamianna miodem słynąca” 

 

 

 

Brak dotacji 

3.   

Stowarzyszenie Sportowo-

Historyczne „DRAGON” w 

Muszynie, ul. Ogrodowa 35, 

33-370 Muszyna 

 

 

„Gry planszowe jako alternatywna 

forma spędzania czasu wolnego – 

2015” 

 

 

4 448,40 zł 

4.   

Ochotnicza Straż Pożarna 

Żegiestów, Żegiestów 53, 33-370 

Muszyna 

 

„Wioska internetowa – kształcenie 

na odległość na terenach wiejskich 

w Żegiestowie” 

 

 

6 100,00 zł 

5.   

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

Milika „Miliczanie 2009”,  

Milik 64, 33-370 Muszyna 

 

 

 

„Powtórka z historii” 

 

 

3 439,20 zł 

6.   

 

Nowosądeckie Stowarzyszenie 

Pedagogów „STOP”, 

 ul. Ogrodowa 19,  

33-370 Muszyna 

 

„Zajęcia integrujące 

ogólnorozwojowe dla dzieci 

niepełnosprawnych i zaniedbanych 

środowiskowo z terenu Gminy 

Muszyna” 

 

 

 

2 825,00 zł 

7.   

Towarzystwo Przyjaciół 

Żegiestowa, Żegiestów 53,  

 

„Zielona szkoła – poznajemy 

nadmorski krajobraz” 

 

 

3 000,00 zł 



33-370 Muszyna 

 

 

8.  Fundacja Rodzice Dzieciom,  

ul. Leśna 18a, 33-370 Muszyna 

„Bal wszystkich świętych” 2 992,40 zł 

Razem: 25 000,00 zł 

 


