
WOJT GM NY 
CIEl:Ą~Z 

powiat rawski woJ. ł6dzk1c 
Cielądz, dnia 13 stycznia 2022r. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w zakresie szerzenia kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

w roku 2022 

Zgodnie z art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r. poz. 1057) oraz § 12 ust.11 Programu współpracy Gminy Cielądz 
z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy a działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, przyjętym Uchwalą Nr XXVll/191/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 listopada 

2021 r. w sprawie przyjęcia na rok 2022 Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Wójt Gminy Cielądz ogloszo wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 202lr. 
w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego , wsparcie tego zadania 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji: 

Numer Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość Uwagi 
oferty przyznanej 

dotacji 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szerzenie i promocja dorobku 
1 Sierzchowskiej z siedzibą ludowego mieszkańców Gminy 5000,00 zł 

Sier-zchowy Nr 91 , Cielądz, poprzez udział 
96-214 Cielądz zespołów ludowych 

działających na terenie gminy, 
w minimum 3 imprezach 
artystycznych o zasięgu 
lokalnym lub regionalnym 

-

2. Stowarzyszenie Kulturalno- Szerzenie i promocja dorobku 
Historyczne „CYM BARKA" ludowego mieszkańców Gminy 14000,00 zł 
z siedzibą Cielądz Nr 59, Cielądz. poprzez udział 
96-214 Cielądz zespołów ludowych 

działających na terenie gminy , 
w minimum 3 imprezach 
artystycznych o zasięgu 
lokalnym lub regionalnym 

3. Stowarzyszenie Prz)jaciól Wsi Szerzenie i promocja dorobku 
Opoczyńsko - Raw~ko ludowego mieszkar'iców Gminy 
Mazowieckiej Sicrzc:hO\\·iarne z Cielądz, poprzez udział 7000,00 zł 
siedzibą Sierzcho\\y Nr 2. 96-214 zespołów ludowych 
Cielądz działających na terenie gminy, 

w minimum 3 imprezach 
artystycznych o zasii;gu 
lok.il11ym lub regionalnym 


