
WÓJT GMINY
MIETKÓW

Zarządzenie Nr 106/2016
Wójta Gminy Mietków
z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t, Dz. U. z 2014 r. poz.
594 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) i uchwały Nr XI/84/2015 Rady Gminy Mietków z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
2016 r.", zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
wykonywanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r.

§ 2

Wyniki konkursu zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia pn. "Ogłoszenie - informacja o
wynikach konkursu".

§3

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



WÓJT GMINY
MIETKÓW

Załącznik do
Zarządzenia Nr 106/2016

Wójta Gminy Mietków
z dnia 12 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Wójt Gminy Mietków ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 r. w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w dniu 12 maja 2016 r. wybrane zostały
następujące oferty:

I Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z
terenu Gminy Mietków

Wybrano 1 ofertę;
Klubu Sportowego Gm. Zrzeszenie L.Z:S "WSPÓLNI" w Mietkowie

kwota przyznanej dotacji 6.000,00 zł

II Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym Mietków (patrole na wodzie -
w okresie letnim)

Wybrano 1 ofertę:
Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

kwota przyznanej dotacji 4.000,00 zł.

Mietków, dnia 12 maja 2016 r


