
Zarządzenie Nr  325/2017 

Wójta Gminy  Sieroszewice 

z dnia 21 grudnia   2017 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Sieroszewice  w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018 

 

        Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2016 r. ,poz.1817) oraz uchwały Nr XXXI/238/2017 Rady 

Gminy Sieroszewice  z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 

Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018 

 

                                                   zarządza się , co następuje: 

 

 §1. Ogłasza się otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Sieroszewice    

w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ,upowszechniania kultury fizycznej          

i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , 

turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego  w roku 2018. 

        

§ 2.  Treść ogłoszenia wymienionego w § 1  stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia . 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami        

pozarządowymi w Urzędzie Gminy Sieroszewice.  

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

           

  



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 325 /2017  Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  21 grudnia  2017 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  Gminy  

Sieroszewice  w sferach kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego, 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz osób   w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018  

        Zgodnie z art.13 ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2016 r. ,poz.1817 ze zmianami) organ 

administracji publicznej zamierzający  zlecić realizację zadania publicznego organizacjom 

pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3, ogłasza otwarty konkurs ofert . 

       W związku  z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione .  

 

  

                                                                                                                      

 


