
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 

Wójta Gminy Łabunie 
 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

 

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 7, 14, 16, 17, 27, art. 5 ust. 4 pkt  

1 i 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 

a) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

b) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

c) Wolontariatu; 

d) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

e) Edukacji, oświaty i wychowania. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań 

publicznych wskazanych w § 6 załącznika do Uchwały II/11/2018 Rady Gminy Łabunie z 

dnia 28 listopada 2018  roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Łabunie z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Łabunie na rok 2019”.  

3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie  

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji.  

b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji.  

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. administracyjno-prawnych.  

 

§ 4. 

1.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabunie 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabunie www.labunie.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie  Urzędu Gminy Łabunie. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

              Wójt Gminy Łabunie  

                      
                                                                                                    Mariusz Kukiełka 

 

                                                                             

http://www.labunie.com.pl/

