
 
Zarządzenie Nr 1/2014 
Burmistrza Miasta Lipna 

z  dnia 14 stycznia 2014 roku 
 

 
w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku 

zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205 
poz.1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378) oraz uchwały nr 
XXXVII/366/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie 
uchwalenia programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 
 

Zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Lipna 
w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego. 
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 
3. Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień  07 lutego 2014r. 
O zachowaniu terminu decyduje data złoŜenia oferty do Urzędu Miejskiego w Lipnie lub 
data stempla pocztowego. 
 

§ 3 
Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji PublicznejUrzędu Miejskiego w Lipnie; 
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie w miejscu przeznaczonym na 

zamieszczanie ogłoszeń, 
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

 
 

 


