ZARZĄDZENIE Nr 2/z/19
BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 09.01.2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Lubsko w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Prowadzenie ogniska muzycznego na terenie Gminy Lubskow 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz 944, 1000, 1349, 1432, 2500.) oraz art. 13, w zw. z art. 4 ust. 1 pkt4,
7,14,15,16 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365)w zw. z § 5 i § 6
uchwały nr LIII/278/17Rady miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko zorganizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, októrych mowa wart. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w2018r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017r., poz. 2511),
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko
w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Prowadzenie
ogniska muzycznego na terenie Gminy Lubsko w 2019 roku.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w ust. 1 podmiotom uprawnionym
nastąpi w formie wsparcia zadania lub powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie lub sfinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.1. Ocenyzłożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza
Lubskaodrębnym zarządzeniem.
2. Oferty podlegają ocenie zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w zarządzeniu Burmistrza
Lubska opowołaniukomisji konkursowej.
3. Wyboru ofert do realizacji zadań publicznych dokona Burmistrz Lubska po zapoznaniu
się z wynikami oceny komisji konkursowej, o której mowa w ust. 2.
§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Naczelnikowi Wydziału
Spraw Społecznych.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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