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Burmrstrza Miasta Golubla-Dobrzynra
-

z dnia 30 stycznia 2020 r.

sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń W roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego.

W

Na podstawie art.

13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 ) oraz uchwały nr XIX/85/2019 Rady
Miasta Golubia—Dobrzynia z dnia 26 listopada 2019 r. W sprawie: uchwalenia "Programu
współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego W 2020 roku" zarządzam, co następuje:

śl
1.0głaszam otwarte

konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasto
roku
2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
Golub-Dobrzyń
działalność pożytku publicznego w następuj ących zakresach:
W

Konkurs 1/2020 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy
Miasto Golub—Dobrzyń w zakresie "WSPIERANIA l UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ " ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 a do niniejszego Zarządzenia,
—

Konkurs 2/2020 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy
Miasto Golub—Dobrzyń w zakresie "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KUL TUR I
DZIEDZICTW A NARODOWEGO" - ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 b do niniejszego
Zarządzenia.
2, Zadania, o których mowa W ust. ], mieszczą się W zakresie obszarów współpracy wskazanych
w "Programie współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku".
3.

Na zadania o których mowa w ust.

W roku 2020 przeznacza się z budżetu Gminy Miasta
Golub-Dobrzyń kwotę 200 000,00 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/ 100).
1

4. Na zadania zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19
a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
przeznacza
się z budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń kwotę 10 000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć
tysięcy złotych 00/ 100)
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Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2020 r.

@3

Wzór Oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.
2. Wzór Sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zarządzenia.
3. Wzór Zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i kalkulacja kosztów realizacji zadania
publicznego (korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania) stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego Zarządzenia.
4. Wzór umowy o realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
Zarządzenia.
1.
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Informację o ogłoszeniu konkursów publikuje się poprzez zamieszczenie jej: na stronie
internetowej Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia: www.golub-dobrzyn.pl w Biuletynie
Miasta
Urzędu
ogłoszeń
bip.golub—dobrzyn.pl na tablicy
Publicznej:
Informacji
Golubia-Dobrzynia.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUR IST
Golubi Dobręyznia

Sporządziła: inspektor Monika TryniszewskaZatwierdził: p.o. Kierownika W.O. Prz

sł

arżyńskaś
kowski

