ZARZJ\DZENIE NR 218/21
W6JTA GMINY BRODY
z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na
organizacji wypoczynku dzieci i mtodziezy w 2021 roku.

realizacj~

zadania publicznego w zakresie

Na podstawie art. 11 ust.2, art . 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dziatalnoSci poiytku
publicznego i wolontariacie (t.j . Oz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) w zwiqzku z § 14 uchwaty
Nr XVIIi/131/20 Rady Gminy Brody z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu wspotpracy Gminy Brody z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 dziatalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na 2021r.
zarzijdzam co

nast~puje:

§l.
1. Ogtaszam otwarty konkurs ofert na realizacj~ zadania publicznego w zakresie
organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i mtodzieiy w miejscu zamieszkania
oraz w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego okreslonych w § 1 nastqpi w formie wspierania takiego
zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Trese ogtoszen 0 otwartym konkursie ofert stanowi zatqcznik Nr 1 do zarzqdzenia.

§ 2.
l.Ogtoszenie 0 konkursie publikuje si~ poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Brody
3) na stronie internetowej Urz~du Gminy Brody
2. Oferty b~dq sktadane na
formularzu zgodnym z zatqcznikiem Nr 1 do Rozporzqdzenia
Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Poiytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. w sprawie .
wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow'
sprawozdan z wykonania tych zadan (Oz. U. z 2018r. poz. 2057), w ciqgu 21 dni od dnia ukazania si~
ogtoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urz~du Gminy Brody oraz na
tablicy ogtoszen Urz~du Gminy.
§ 3.
Oceny ofert dokona komisja konkursowa powotana przez Wojta Gminy Brody odr~bnym Zarzqdzeniem
niezwtocznie po zamkni~ciu konkursu . Organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3
ust. 3 w/w ustawy zainteresowane wskazaniem osob do pracy w komisji konkursowej zgtaszajq w/w
osoby do dnia 30 czerwca 2021 r. w Urz~dzie Gminy Brody, pok. nr 13.
§4
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podj~cia.

