
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w

zakresie:  rozwiązywania problemów alkoholowych,  przeciwdziałaniu narkomanii  i  innym uzależnieniom na terenie  Gminy Radomin dla

organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity

koszt
zadania w zł

Wnioskowana
kwota dotacji

w zł

Całkowity
koszt

zadania w zł
po korekcie

zakresu
finansowego

zadnia

Wysokość
przyznanego

dofinansowani
a z budżetu
gminy w zł

Uwagi

1 1/2016 Stowarzyszenie
Nowoczesnych

Gospodyń z
Radomina i okolic

Wyjazdy
integracyjne

7150,00 3870,00 zł 3855,00 zł 1800,00 zł -

2 2/2016 Ochotnicza Straż
Pożarna w Dulsk

Wyjeżdżamy,
zwiedzamy i

odpoczywamy –
bez nałogów

4560,00 zł 3500,00 zł 3490,00 zł 800,00 zł -

3 3/2016 Klub Sportowy
„Sokół” Radomin

Bliżej sportu –
dalej od

uzależnień

17 500,00 zł 15 000,00 zł 8540,00 zł 6040,00 zł -

4 4/2016 Ochotnicza Straż
Pożarna w
Radominie

Ze strażą z dala
od używek

3750,00 zł 2200,00 zł 2200,00 zł 1000,00 zł -

5 5/2016 Stowarzyszenie
Jakubowe z siedzibą

w Płonnem

Jeden dzień bez
nałogów

2 480,00 zł 2 300,00 zł 1810,00 zł 1 260,00 zł -

6 6/2016 Hufiec Golub-
Dobrzyń

Postawa
harcerza wzorem
do naśladowania,

Edycja IV

2000,00 zł 1500,00 zł 1500,00 zł 1000,00 zł -

7 7/2016 Ochotnicza Straż
Pożarna w Płonnem

Ze strażą z dala
od nałogów

3150,00 zł 1900,00 zł 800 zł 500 zł -

8 8/2016 Parafia Wiosna w 3315,00 zł 2500,00 zł 2725,00 zł 1700,00 zł -
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Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia

NMP w Dulsku

sercach  naszych

9 9/2016 Stowarzyszenie
MONAR

Mnie to nie
dotyczy… Fakty i

mity o
uzależnieniach

3425,00 zł 2625,00 zł 900,00 zł -

Radomin, dnia 10.03.2016 r.                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski 


