W6JT GMINY
GOLUB-DOBRZYIsj

Zarzjjdzenie Nr 37/2014
Wojta Gminy Golub-Dobrzyri
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w spravvie: ogloszenia otwartych konkursow ofert zwiazanych z realizacj^ zadan Gminy GolubDobrzyn w roku 2014 przez organizacje pozarz^dowe oraz inne podmioty prowadz^ce dzialalnosc
pozytku publicznego.
Na podstawie art. 30 ust.l ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r o samorza_dzie gminnym (Dz U. z2001 r N r 142 poz.1591 z
pozn.,zm); art. 5 i art.13 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r ( Dz.U. Nr
96 poz.873) oraz uchwafy Nr XL11 / 188 /2013 Rady Gminy Golub - Dobrzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie
programu wspotpracy Gminy Golub - Dobrzyn z organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi podmiotami
prowadza^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2014.

Zarzajdza sie_, co nast^puje:
§ 1 .Oglaszam otvvarte konkursy ofert na wykonanie zadan publicznych zwiazanych z reallzacj% zadari
Gminy Golub-Dobrzyn wroku 2014 przez organizacje pozarzadowe oraz inne podmioty prowadzq.ee
dziatalnosc pozytku publicznego w nastejmjajsych zakresach:
1) konkursnr 2/2014 na wykonywanie zadan publicznych zwiazanych z realizacja, zadari Gminy GolubDobrzyn w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji pod nazwg.:
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DOBR KULTURY I TRADYCJI.
Ogloszenie stanowi zata^cznik nr 1 do niniejszego zarzajdzenia.
2) konkursu nr 3/2014 na wykonywanie zadari publicznych zwiazanych z realizacja^ zadari Gminy
Golub-Dobrzyn w 2014 roku w zakresie turystyki i krajoznawsfwa pod nazwaj
UPOWSZECHNIANIE
TURYSTYKIIKRAJOZNAWSTWA
Ogtoszenie stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego zarzajizenia.
§ 2. Termin skladania ofert upJywa z dniem 23 lipca 2014 roku.
§ 3.Wzor Oferty realizacji zadania publicznego, wzor Umowy oraz wzor Sprawozdania z realizacji
zadania stanowi^. odpowiednio zalacznik nr3, 4 i 5 do niniejszego zarzajdzenia.
Wzor zaktualizowanego harmonogramu J kosztorysu realizacji zadania (korekta zakresu rzeczowego i
finansowego zadania) stanowi zaJa^cznik nr 6.
§ 4. Informacj^ o ogloszeniu o konkursie publikuje si§ poprzezjego zamieszczenie:
a) Na stronie internetowej Urz^du Gminy Golub-Dobrzyn www.uggolub-dobrzyn.pl (zaWadka
urza^d/organizacje pozarzadowe),
b) W Biuletynie Inforinacji Publicznej Gminy Golub-Dobrzyri,
c) Na tablicy ogloszeri.
§ 5. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

