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OGŁOSZENIE WYNIKOW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie
publicznego

io

ar7. 15 ust.

wolontariacie (tj.

2h ustawy

z

dnia 24kwietnia 2003r.

Dz.U. z2016r.

o działalnościpozytku

poz, 1817 ze zm,) Wójt Gminy Bralin ogłasza

wyniki otwaftego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadanla
w obszarach:

1.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez2
organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieżyoraz mieszkańców Gminy Bralitl, w tym
wyjazdów lub wycieczek o charakterze kulturalnym,
organizację festiwali, konferencji, konkursów, kursów, plenerów, przeglądów, seminariów,
warsztatów, wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych i

aĘsĘcznych mających

istotne

znaczęnie dla kultury na terenię Gminy Bralin,
organizacj ę międzynarodowej wymiany ku lturalnej

L.p.

Nazwa oferenta

Stowarzyszen ie Przyjaciół

ziemi Bralińskiei

ż.

Stowarzyszenie ARTwartum

3.

Akcja Katolicka Diecezji
kaliskiei
Parafi a Rzymskokatolicka
pw. św.Anny w Bralinie

4.

;

Nazwa zadania publicznego

,,Pociąg do kultury

- wyruszamy

po raz 9|'

,,An i matorn i a mvzy czna"

,,Śladami pierwszych Piastów"
,,W mieściegdzie nie tylko pierniki są
SłVnnę"

Wysokość
przyznanych
środków
5,400.00 zł
'7.140,00 zł

3.200,00 zł
4.260,00 zł

Wysokośćśrodków publicznychprzekazanych na realizację zadania:20,000,00 zł.

Sprawę prowadzi: MartaBrząkała - specjalista ds. kultury, oświa§ i rozllczania dotacji
T ęL 62-7 8- | l -206 ; e-mail : marla,brzakal a@bral in. pl
Wójt przyjmuje interesantów: w poniedziałki l3:00 * 15:00.

2,

wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzięci, młodzleży i dorosłych, poprzez prowadzenie
zajęć w róznych dyscyplinach sportu,

organizację imprez sporlowych

i

sportowo-rekreacyjnych

dla dzleci i

młodzieży

oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów spońowych, festynów, turniejów.

L.p.

2.

Nanva oferenta

Nazwa zadania publicznego

Stowarzyszenie Przyj aciół

,,VIII Braliński Cross Rowerowy im, Jana

ziemi Bralińskiei
Akcja Katolicka Diecezji
kaliskiei

Lissowskiego"
,,Swięto latawca"

Wysokośćśrodków publicznychprzekazanych

Wysokość
przyznanych
środków
ż.550,00 zł
8l0,00 zł

na rea|tzację zadan|a,.3.360,00 zł,

[M.B.]

Sprawę prowadzi: Marta Brząkała - specjalista ds. kultury, oświaty irozliczania dotacji
T el. 62-7 8 - 1 1 -206 ; e-mail : mańa. brzakal a@bralin, pl
Wójt przyjmuje interesantów: w poniedziałki 13:00 - l5:00.

