ZARZĄDZENIE Nr 0151/68/08
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 20 maja 2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonania zadania publicznego w
zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3m w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Mrocza w 2008 roku przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203,Nr 210, poz. 2135), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 264, poz.2207), Uchwały Nr XVI/106/07 RM w Mroczy z dnia 31 grudnia
2007r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008
oraz Uchwały nr XI/57/07RM w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania o
udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
publicznego; zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3m w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji w Gminie Mrocza w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje do dnia 25 czerwca 2008r.
§ 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania
stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

