ZARZĄDZENIE NR 14/2020
WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 19.03.2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyniku I Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadania publicznego Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego
w latach 2020-2021.
§ 1-

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z poźn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.) oraz
uchwały Nr LIIL/304/2018 Rady Gminy Łukta z dnia 30 października 2018 r. zarządza co następuje:
rozstrzyga się
1 Otwarty Konkurs Ofert ogłoszony w drodze Zarządzenia Nr 10/2020 Wójta Gminy Łukta
z dnia 11.02.2020 r.

§ 2.
Ogłoszenie dotyczące wyniku I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu: edukacji i wychowania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), działające na terenie
Gminy Łukta w latach 2020- 2021, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó JT
mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 14/2020
Wójta Gminy Łukta
z dnia 19 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU I OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Po zapoznaniu się z oceną i protokołem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
N -r 13/2020 W ójta Gminy Łukta z dnia 16.03.2020 r. do oceny formalnej i merytorycznej ofert
złożonych w I Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności
pożytku publicznego w latach 2020-2021 przyznaję dotację:
1) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacja i wychowanie pn.: „Fundusz
Stypendialny „R ówne Szanse” wg poniższej tabeli:
Zleceniobiorca

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Kwota przyznanych środków
publicznych (w zł)

w roku 2020-12 000,00 zł
w roku 2021-12 000,00 zł

W Ó JT
mgrinź. Robert Malinowsk

Sporządziła:
Magdalena Świerczyńska

