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 Kampinos, dnia 15.12.2009 r. 
 

 
Protokół  

z posiedzenia Komisji Konkursowej dot. realizacji zadań publicznych 
Gminy Kampinos w zakresie kultury i sztuki w 2009 roku  
- zorganizowanie spotkania o charakterze edukacyjnym  

pn. ‘Niezwykłe tradycje świąteczne i noworoczne’  
dla mieszkańców Gminy Kampinos  

 
 
 
W dniu 15.12.2009 r. o godz. 12.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie 
miało miejsce posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: 
 

1. Ryszard Antosik – przewodniczący 
2. Katarzyna Wieczorek – sekretarz 
3. Wioletta Siekiera  - członek 
 
 

KOMISJA STWIERDZIŁA 
 
I . 
Na otwarty konkurs rozpisany w dniu 13.11.2009 r. dot. realizacji zadań publicznych Gminy 
Kampinos w zakresie w zakresie kultury i sztuki w 2009 roku - zorganizowanie spotkania o 
charakterze edukacyjnym pn. ‘Niezwykłe tradycje świąteczne i noworoczne’ dla 
mieszkańców Gminy Kampinos  
 
wpłynęła jedna oferta: 

1. Stowarzyszenie ‘RAZEM’ – oferta na wsparcie wykonywanego zadania na łączną 
kwotę 3.000 zł; 

 
II. 
Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie (do dnia 14 grudnia 2009 r.) i jest waŜna. 
 
III . 
Cele oraz zadania w przedstawionej ofercie Stowarzyszenia ‘RAZEM’ są zgodne z Ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie art. 4 ust.1 pkt 
13, oraz z celami rozpisanego przez Gminę konkursu. 
 
IV. 
Wysokość środków przeznaczona w budŜecie gminy na zadanie w 2009 r. - wynosi 3.000 zł. 
 
V.  
Komisja postanowiła zgodnie z pkt. VI ogłoszonego konkursu (termin, tryb i kryteria  
rozpatrywania ofert, podpunkt 3) przyznać dotację w wysokości: 
 

1. Stowarzyszenie ‘RAZEM’ – dotacja w wysokości 3.000 zł 
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VI. 
Komisja wnioskuje do Wójta Gminy o podpisanie stosownej umowy z wybraną w drodze 
konkursu Organizacją na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2009 
roku. 
 
VII . 
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. 
 
 
Protokół podpisali:                                                                                               
 
1.  /-/ Ryszard Antosik - przewodniczący 
2.  /-/ Katarzyna Wieczorek – sekretarz 
3.  /-/ Wioletta Siekiera - członek 
 
 
Załączniki do protokołu: 
1. Oferta Stowarzyszenia ‘RAZEM’ 
 
 
 
                                                                                          Zatwierdził: 
 
Data:  15.12.2009 r.                                                 Wójt Gminy Kampinos 
                                                                        /-/ mgr inŜ. Tomasz Tymoftyjewicz 
                                                                             


