
ZARZĄDZENIE NR IP.0050.44.2019 

Wójta Gminy Grodziec 

z dnia 06 czerwca 2019  roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

o charakterze gminnym w zakresie w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju 

społeczności lokalnej pn. 

„Druhowie z integrajcą za pan brat - Gminne zawody sportowo-pożarnicze formą integracji  

i rozwoju społeczności lokalnej” 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały nr XLV/296/2018 Rady Gminy 

Grodziec z dnia 30 października 2018 roku  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”  

Wójt Gminy Grodziec zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie 

kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Druhowie z integrajcą  

za pan brat - Gminne zawody sportowo-pożarnicze formą integracji i rozwoju społeczności lokalnej”. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zasady, tryb i kryteria stosowane w konkursie określa załącznik nr 1 do Uchwały  

nr XLV/296/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 roku  w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie w roku 2019”. 

§ 3 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na stronach internetowych: Urzędu 

Gminy Grodziec: www.grodziec.pl, www.bip.grodziec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  

Urzędu Gminy Grodziec. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym, którzy w swoim zakresie 

czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

        /-/ Mariusz Woźniak  

                  Wójt Gminy Grodziec  

  

http://www.grodziec.pl/
http://www.bip.grodziec.pl/

