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ZARZĄDZENIE NR ....iJJ. . ./2015 

Burmistrza Goldapi 

z dnia ..„ 2...1utego 2015r. 

w sprawie rozstrzygni ęcia otwartego konkursu ofert 

na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2014r., poz.1118, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 21, 22 i 23 uchwały nr LV11403/2014 Rady Miejskiej w Go łdapi z dnia 24 
października 2014r. w sprawie przyj ęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zarz ądza się  
co następuje: 

1.1. Ogłasza się  wynik otwartego konkursu ofert na realizacj ę  w formie wsparcia zadań  publicznych 
Gminy Gołdap w 2015 roku z zakresu: 

a) wypoczynek dzieci i m łodzieży; 
b) pomoc materialna dla uczniów i studentów; 
c) organizacja spotkań  edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
d) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizacj ę  
wydarzeń  kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw; 
e) rozwój wspólnot i spo łeczno ści lokalnych; 
f) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
g) promocja i organizacja wolontariatu; 
h) ratownictwo wodne; 
i) działalność  na rzecz organizacji pozarz ądowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie okre ślonym w pkt. 1-32 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Nazwy wy łonionych oferentów, zadań  publicznych oraz wysoko ść  przyznanych środków określa 
załącznik do zarządzenia. 

*2. Wyniki konkursu podaje się  do publicznej wiadomo ści poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz na stronie internetowej Urz ędu 

Miejskiego w Go łdapi www.goldap.pl . 

*3. Wykonanie zarządzenia powierza si ę  Pełnomocnikowi Burmistrza ds. wspó łpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

*4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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