
Zarządzenie Nr 39/2019

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 I". o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r.. poz. 506). art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 1".. poz. 450). §95 ust. 2
uchvvuly Nr XXX/14J/20()_) Rady Gminy Niebylec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminv Niebylec oraz na podstawie uchwały nr XLVlI1/277/2018 Rady
Gminy Niebylcc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia .Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019"

zarządzam, co następuje:

§I

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury. sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
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Wyniki konkursu zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi \\0 życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Niebylec.



Wójt Gminy Niebylec

I.alącznik do Zarządzenia 111'39/2019

Wójta Cillliny Niebvlcc 7. dnia 20 marca 2019 r.

oglasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób," kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano następujące oferty na
realizację zadań
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