
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2017 

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 4 września 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Dobromierz z zakresu kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: 

teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2017 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, poz. 730,935), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 z późn. 

zm.) oraz Uchwały Nr XXII/141/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2017 rok, zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy 

Dobromierz pod nazwą: Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowania festiwali, 

przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród 

mieszkańców Gminy Dobromierz w 2017 roku. 

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w ust. 1, nastąpi w formie wspierania 

zadań wraz z udzieleniem dotacji budżetowej na dofinansowanie ich realizacji. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 239 i 395), realizujące statutowe zadania w zakresie kultury fizycznej  

i sportu oraz organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, 

muzycznych i filmowych.  

4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, 

3) na stronie internetowej Gminy Dobromierz. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobromierz. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

         Wójt 

(-) Jerzy Ulbin 


