
 

 

       Zarządzenie Nr 2/2017 

Burmistrza Kałuszyna  

Z dnia 15 marca 2017 roku 
 

w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na wspieranie realizacji  

zadań publicznych z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego” pn. „Dofinansowanie wydania Rocznika 

Kałuszyńskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2016 poz. 446 z póź. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 2 i 

ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z póź. zm.)  oraz 

Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie  Nr XXV/172/2016  z dnia 29 grudnia 

2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w 2017 r. 

 

§ 1 

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017 roku  zadania 

publicznego z zakresu: „ Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego” pn. „Dofinansowanie wydania Rocznika 

Kałuszyńskiego” 

2. Na realizacje zadań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 

XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2017,  

przeznaczona jest kwota 1.000,00 PLN. 

3. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Termin składania ofert: 12 kwietnia 2017   do godz. 1530 

2. Termin otwarcia ofert:  19 kwietnia  2017 r.  o godz. 1400 

 

 

 

§ 3 



 

1. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej 

zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie; 

3) na stronie www.kaluszyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 

     

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza Kałuszyna. 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 
                                                                                            Burmistrz  Kałuszyna  

                                                                                                   

                                                                                                Marian Soszyński  
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