SEK .0050.048.2018
ZARZĄDZENIE Nr 48/2018
Wójta Gminy Borów
z dnia 9 lipca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz osób
niepełnosprawnych pn. „Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu
nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2018/2019".

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art.13 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz
Uchwały Nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Borów z dnia 30.11.2017r. w sprawie rocznego
programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2017.
Wójt Gminy Borów zarządza, co następuje:
§1
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn.
„Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami
niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2018/2019”.
2. Treść ogłoszenia zawierającą szczegółowe informacje o rodzaju zadania, wysokości
środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania
dotacji, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz
terminie dokonania wyboru ofert, terminach i warunkach realizacji zadania, wysokości
dostępnych środków finansowych oraz sposobu wyboru oferty, według załącznika nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Społecznych i Rozwoju
Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Borów, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
www.borow.pl.

