
Zarządzenie Nr 16 /2012
Burmistrza Miasta Lubaczowa 

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012
roku, w zakresie upowszechniania kultury muzycznej i tradycji regionalnej w Lubaczowie
jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz
uchwały Nr 255/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011 r. w
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów
z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego: 
Upowszechnianie kultury muzycznej i tradycji regionalnej w Lubaczowie jako
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego. Oprawa
muzyczna świąt państwowych i kościelnych oraz uroczystości w Lubaczowie. Kształtowanie
i propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju uzależnień.

§ 2

Treść ogłoszenia zawierająca opis zadań, o których mowa w § 1 , wysokość środków
przeznaczonych na realizację oraz warunki konkursu stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Lubaczowa w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Lubaczowa.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2012
Burmistrza Miasta Lubaczowa
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Upowszechnianie kultury muzycznej i tradycji regionalnej w Lubaczowie jako
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego.
Oprawa muzyczna świąt państwowych i kościelnych oraz uroczystości w Lubaczowie.
Kształtowanie i propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów.

I. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

L. p. Rodzaj zadania Kwota dotacji

1

1.1

1.2

1.3

Zadanie w zakresie kultury.
Kształtowanie postawżycia w wolności od uzależnień
i przemocy w kontakcie z dobrami kultury muzycznej.
Organizacja życia kulturalnego w mieście.
Oprawa muzyczna ważnych rocznic państwowych, świąt
kościelnych oraz uroczystości miejskich.
Rozwijanie talentów muzycznych dzieci i młodzieży,
ich upowszechnianie i popularyzacja wśrodowisku
lokalnym.
Promowanie zdrowego stylużycia wolnego od wszelkiego
rodzaju nałogów, w kontakcie z kulturą muzyczną.

16.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2.   Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego o posiadanym statusie organizacji
pożytku publicznego,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 r.,
3) Statut organizacji.

3.   Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

4.   Załączniki należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez oferenta.

5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zapieczętowanej kopertą
z umieszczoną nazwą oferenta i adnotacją: „KONKURS OFERT 2012” oraz tytułem
zadania na adres: URZĄD MIEJSKI    37-600  Lubaczów,  ul. Rynek 26

6.    Termin składania ofert: do 21 lutego 2012 r.

7.    Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2012 r.


