
BUR,N,{!5TRZ NY§Y
ul. Ko]eiowa 15

48-300 Nysa
Zarządzenie N r 1 068 l 2021

Burmistza Nysy
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych na rok 2021.

Na podstawie ań, 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 20Q3 r. o działalnoŚci pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z2020 r. poz. 1057) zaządzam, co następuje:

§1

ogłaszam wyniki otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizaĄi zadania publicznego
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
na rok 2021 - zadanie obejmuje wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
(w szczególności poprzez organizację festynów, zawodów, konkursów, turniejów),
któ re sta n o wią załączni k d o n i n i ej szeg o Zaządzenia.

§2
-l

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony
§rodowiska Urzędu Miejskiego w Nysie.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na
przy ul, Kolejowej 15, na stronie
oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej.

§3

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie
internetowej Urzędu Miejskiego: vvww.nysa,eu

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Załącznik do Zaządzenia Nr 1 06812021
Burmistrza Nysy
z dnia23 czerwca2021 roku

Rodzaj zadania
Kwota
ogółem

Nazwa oferenta Tytuł zadania
Wysokość

przyznanych
środków

Zadanie publiczne
z zakresu działalności
wspomagającej rozwój

wspólnot
i społeczności lo(alnych na

rok2021,
Zadanie obejmuje:

- wspieranie pzedsięwzięc
promujących ideę odnowy

wsi (w szczególności
popżez organizację
festynów, zawodów,

konkursów, turniejów)

30 000,00 zł

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi

Goświnowice

,,Jedenasty Rodzinny
Piknik Goświnowicki"

5 130,00 zł

Stowazyszenie
Rozwoju Wsi Hajduki

Nyskie

,,Festyn rodzinny
,,Święto Gruszy" 2021
w Hajdukach Nyskich

5 1 10,00 zł

Koło Gospodyń
Wiejskich

Jędzychowianki
,,Piknik rodzinny" 3 430,00 zł

Ludowy Zespoł
Spońowy

Jędzychów

ll Rodzinny Piknik
piłkarski

,,Wakacje z Jędzą"
5 830,00 zł

ochotnicza straż
Pożalna w Kępnicy

,,Dni Słonecznika w
Sołectwie Kępnica"

7 830,00 zł

Stowarzyszenie Nasza
Lipowa

,,Razem" 2 670,00 zł

Razem 30 000,00 zł


