NR 173/20
WÓJTA GMINY JEMIELNICA
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ) oraz
nr XXI/138/20 Rady Gminy
Jemielnica z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie
rocznego programu
Gminy Jemielnica
z organizacjami
oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie,
co
§ 1.
otwarty konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
§ 2. Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach
do
§ 3.
wchodzi w
z dniem wydania i podlega
Publicznej
Gminy Jemielnica (www.bip.jemielnica.pl), na tablicach
Jemielnica oraz na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

w
w Biuletynie Informacji
Gminy
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NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2021
Rodzaj zadania.
Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki
i rekreacji.
1.

81

2.
Zasady przyznawania dotacji.

publicznego i o wolontariacie
Jemielnica z organi
w/w ustawy.
Termin i warunki realizacji zadania.
1.
2.

1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
owa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003

3.
4. Zakres realizacji zadania:
Jemielnica, poprzez:
i turystycznych.

b) treningi sportowe,

za jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych

37 000,00
rzez:
i turystycznych.

b) treningi sportowe,

a: do 44
1.

Nr 1
(Dz. U. z 2018 r. poz. 20
do godz. 1630
Jemielnica ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.

2.
3.
zgodnie ze
4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Termin rozpatrzenia ofert - 15 grudnia 2020 r.
2.
3.
programie

i o wolontariacie.
4.
a)
b)

zeczowe, kadra,
w latach poprzednich),

c)
d)

Gminy Jemielnica potwierdzenie

e)
f)
tylko jedna oferta.
www.bip.jemielnica.pl
Jemielnica oraz na stronie internetowej Gminy Jemielnica.
Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2019 i 2020 r.
fizycznej, turystyki i rekreacji przyznano dotacje w kwocie 129 000,00
na zrealizowane w/w zadania przyznano dotacje w kwocie 67 500,00

