
ZARZĄDZENIE NR 30/2016 
BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 11.04.2016 roku 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2014 r., poz. 1118 

z późn. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t. j. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 81/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa 

Leśna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 8/2016 z dn. 24.02.2016 r. na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie wspierania zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

2.   Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwami 
oferentów oraz wysokością przyznanych środków publicznych oraz ofert odrzuconych wraz z 
podaniem przyczyny odrzucenia stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Miasta Podkowa Leśna 
na rok 2016 w dziale 921 w rozdziale 92195. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa 
Leśna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Miasta. 

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
                       /…/ 
                Artur Tusiński 

 

 


