Zarządzenie Nr 11/2008
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 02 kwietnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94,
poz. 651) w związku z uchwałą Nr XIII/6/08 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 13 lutego
2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi
zmianami) oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Gminę
Wielgomłyny, na realizację w 2008 r. zadań publicznych związanych z realizacją zadań
samorządu gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia
§ 3. Regulaminu konkursu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
w Wielgomłynach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, a także poprzez zamieszczenie
jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w
Wielgomłynach i w dzienniku o zasięgu lokalnym.

