Węgliniec 12.03'2019r'

lNFORMACJA

Burmistrz Gnriny i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 14 marca 2019r. do Urzędu
Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęłao1'e a zloŻona plzezUczniowski Klub Spoltou]' sTART
w RusŻowie na realiŻację Zadania pub1icznego upowszechnianle kultury fizycznej na terenie
Gminy i Miasta Węgliniec poprzez zadania zlecone 1v lrybie art' l9a pn. olganizacja obozu
sportowo rckeacyjnego d1a dzieci i młodzieży z Gminy Węgliniec w okresie wakacji'
'l'ermin realizacji zadania od 01'07'2019r. do 31.07.201ł'
wnioskowana kwota dotacji _ 4000.00 Zł.
Na podstalvie ań' 19 a ust 3 ustaw}'z dnia 24 kwietnia 2003I' o działalnościpoż1'1k-u
publiczncgo
wolontariacie (tj' Dz. U' z 2018r'' poz. 450 z późniejszymi zmianami)
zamieszcza się ofctę w Biulet)nie lnfolmacji Publicznej na tablicy lnfonnacyjnej tut' Urzędu
oraz na stlonie intemetou'ej qnłw'wcglinięc'pl na okres 7 dni.
'
Lgodtlic z ań' ]9a usta\ĄY
dnia 24 kwietnia 2003r' o działalnościpoż}'tku
publicznego i wo]ontaliacie tj. Dz' U. z 2018I'. poz. 450 z póŹniejszymi Zmianami) można
Zgłaszaó uwagi dotyczące złożonejofelty.
U$'agi można zgłaszać pisemnie W godzinach placy Urzędu w Seketariacie, drogą
olektroniczną na adles mai1oYry:Weg1inicc@Wegliniec'p] oraz listownic na adres Urząd
Gmjny i Miasta, u]' Sikorskiego 3' 59 9'ł0 Węgiiniec do dnia 26 młca 20l9r.
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l' Podstawowe informacje o Żlożone] ofercie
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olgan adńińist.acji pub iczńej'
do k!Órego adrrŚowana jest olerta

2. Rodzaj

adania publicznesor)

o pożytktl pub icŻnyrn jlvolontar].cie

ll' Dane oferenta(_tów)
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ofelenia(-tów), forma prawna' numer W Klajowyn RejestrŻe sądowym lub innej ewidencji adres s]edziby, strona
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lll. Zakres rzeczowy zaclan a publiczrego
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synletvczny opis zadaniż (w6Ż ze wskazaniem miejscajeqo lea izacji)
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lV' szacunkowa kalkulacja kosztów reallzacji Żadania publlcŻnego
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