
zANzĄDzENlE nł 4212014
WOJTA GMINY RENSKA WIES

z dnia 13 czeruvca 2014 r,

w sprawie: ogłoszenia otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacji zadań
pubIicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ań' 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 lałrietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
grninnym (Dz. U. z2013r' poz'594zpóżn' zm.), ań' 11 ust" 1pkt. 1, ust' 2iart. 13
ustawy zdnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pozytku publicznego io
wolontariacie (Dz. U. z2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn' zm.), zarządzam co
następuje:

s1

ogłaszam otwarty konkurs ofeń na realizację zadań publicznych określonych w
,,Programie Wspołpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządovvymi na lata
2011 _ 2015 na drugie połrocze roku 2014'' pt : WSPIERANIE l
UPoWszEcHNlANlE KULTURY FIzYczNEJ l sPoRTU w ŚnooowlsKu
W|EJSKIM ANŁAszczA WŚRoD DzlEcl l MŁoDzlEx"

s2
Do konkursu mogą przystąpiÓ organizacje pozarządowe oraz podmioty, o ktorych
rnowa w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutowąw dziedzinie objętejkonkursem 

s 3

oferty naleŻy złoŻyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia'15 grudnia 2010 r. W Sprawie wzoru ofeńy i

ramowego Wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publiczneg o oraz Wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.22011 r. Nr G, poz.2S).

s4
Warunki konkursu orazrodzĄzadan publicznych zlecanych do realizacji określa
Załącznik_ o głosze n ie otwa ńe g o ko n k u rs u ofe ń.

s5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wojta Gminy Reńska Wieś.

s7

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
lnformacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej
Wsi oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl
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