
ZARZĄDZENIE NR  0050.62.2017

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań

publicznych z zakresu  upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego w Gminie Wyrzysk w roku 2017.  

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.), art. 15  ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1817  z  póżn.  zm.)  w  związku

z „Programem współpracy Gminy Wyrzysk  z organizacjami  pozarządowymi,  kościelnymi  osobami

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2017”, stanowiącym

załącznik do uchwały Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2016 r. w

sprawie Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

działającymi  na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2017, zarządza się,

co następuje:

§ 1. Po przedstawieniu opinii na temat ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert

na realizację zadań publicznych przez Komisję konkursową dokonuję wyboru najkorzystniejszych

ofert organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2017 r.

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.  Wykaz  zadań  i  podmiotów  realizujących  zadania  w  2017  roku  stanowi  załącznik

do niniejszego zarządzenia.

3.  Ogłoszenie  o  rozstrzygnięciu  czwartego  otwartego  konkursu  ofert  zamieszcza  się

w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy Wyrzysk,  na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego

w Wyrzysku www.wyrzysk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wyrzysk.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

http://www.wyrzysk.pl/

	BURMISTRZA WYRZYSKA

