
 

 

                                                   Zarządzenie Nr 15 

                                              Wójta Gminy Milejów 

    z dnia 11 lutego  2019 r. 

 

w sprawie:  ogłoszenia  listy zadań w 2019 roku, których realizacja będzie  

                   dofinansowana dotacją. 

        

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

gminnym ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994  z  późn. zm.), § 3  uchwały Rady Gminy 

Milejów Nr IV/14/11  z dnia  28  lutego 2011  roku  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie  z budżetu gminy dotacji 

podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu 

jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania  zleconego zadania. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§  1 

       Ogłaszam listę zadań z zakresu promocji Gminy Milejów, których 

realizacja będzie dofinansowana dotacją.  

§  2 

       Treść ogłoszenia stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

                                                              §  3 

       Termin składania ofert upływa dnia 05 marca   2019 roku. 

                                                              §  4 

        Informację o ogłoszeniu listy zadań publikuje się poprzez jej umieszczenie: 

1/  w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2/  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Milejów, 

3/  na stronie internetowej Urzędu Gminy Milejów. 

                                                        §  5 

  Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi  Gminy Milejów. 

                                                        § 6 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                     

                                                                                                          Tomasz Suryś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       
                                                                                             Załącznik do zarządzenia  

                                                                                                             Wójta Gminy Milejów  

                                                                                                              nr15 z dnia 11.02.2019r. 

Wójt Gminy Milejów 
   na podstawie § 3  uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11  z dnia 

   28  lutego 2011  roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji  

   na zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania  

   zleconego zadania. 

O G Ł A S Z A 

listę zadań , których realizacja będzie finansowana dotacją. 

          I. Rodzaje zadań i termin  ich realizacji :  

             1.  Promocja Gminy Milejów  poprzez zamieszczanie informacji dotyczących 

                  Gminy Milejów w publikacjach wydawniczych wydawanych w okresach 

                  kwartalnych w formacie A-5. 

                  Termin realizacji: marzec - grudzień  2019 rok 

                  Wysokość środków:   7 500 zł 

    2.  Promocja Gminy Milejów poprzez zorganizowanie wystaw plastycznych 

        i przygotowanie materiałów promujących gminę.  
        Termin realizacji: marzec -grudzień 2019 rok 

        Wysokość środków:  4 000 zł. 

   3.  Promocja Gminy Milejów poprzez pielęgnowanie tradycji regionalnych, 

        kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej oraz poprzez  

        organizowanie  masowych imprez sportowych i przeglądów  

        muzyczno-wokalnych o charakterze lokalnym. 

              Termin realizacji: marzec - grudzień  2019 rok 

        Wysokość środków:  11 000 zł. 

             4.  Promocja Gminy Milejów  poprzez organizację powszechnych imprez 

                  kulturalnych, sportowych oraz turystycznych. 

                  Termin realizacji: marzec - grudzień  2019 rok 

                  Wysokość środków:   7 500 zł 

       II.  Termin i warunki składania ofert: 

1. Oferty  należy składać w terminie do  dnia 05 marca  2019  roku w Urzędzie 

    Gminy w  Milejowie  ul. Partyzancka 13 A w pokoju 6 / sekretariat/. 

     2. Oferta organizacji pozarządowej o udzielenie dotacji powinna zawierać 

         w szczególności: 

         1) określenie podmiotu występującego z ofertą, 

         2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, 

         3) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji.              

    3. Oferta powinna być podpisana  przez osobę/y/ uprawnioną(e)  do składania 

                  oświadczeń woli zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego. 

              4  Do oferty należy dołączyć: 

                  a) aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla danej organizacji pozarządowej, 

                  b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

                  c) harmonogram realizacji zadania.  

        III.  Tryb  i  kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

      Przy rozpatrywaniu ofert  Wójt Gminy uwzględni w szczególności: 

1)  znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę zadań, 

                 2)  przedstawioną kalkulację kosztów, 

                 3)  ocenę  możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę,  

                 4)  ocenę  wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, 

                      w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia  

                      otrzymanych na ten cel środków, 

                 5/  możliwości finansowe budżetu gminy.      

          Szczegółowe  informacje na temat udzielenia dotacji można uzyskać pod numerem 

       telefonu 81- 7572026 wew. 27 lub w pokoju nr 15. 

        Milejów, dnia 11.02. 2019r.  


