ZARZĄDZENIE Nr 3 / 15
WÓJTA GMINY KRUKLANKI
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/254/2014
Rady Gminy w Kruklankach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie
Gminy Kruklanki na rok 2015, Wójt Gminy Kruklanki zarządza, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w formie
wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zadanie z zakresu :
1. Szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
Zadanie - Zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu z widowiskiem obrzędowym „Nocy
Kupały” - okres realizacji zadania od dnia 15 lutego 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 10.000,00 zł.
2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Część I zadania – zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z zakresu piłki
nożnej i siatkowej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
Część II zadania – organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców gminy.
Okres realizacji całości zadania od dnia 15 lutego 2015 r. do dnia 25 grudnia 2015 r.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 40.000,00 zł.
§ 2.
Ogólna kwota przeznaczona na realizację w/w zadań w roku 2015 wynosi 50.000,00 zł.
§ 3.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Informację o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w 2015 roku publikuje się poprzez
zamieszczenie:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kruklanki http://www.bip.kruklanki.pl w
zakładce „Organizacje pozarządowe ” - konkursy.
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruklankach.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. koordynacji współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
/-/ Bartłomiej Kłoczko

