
Zarządzenie nr 92 
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 

z dnia 24.11.2011 roku 
 

w sprawie ogłoszenia z dniem 05.12.2011 roku otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na realizację 
zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2012 w zakresie wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy, turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób 
niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu,  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu 
realizacji zadań publicznych oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2012. 

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn,. zm. ) oraz art. 13, art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) 
oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2011 r. (Uchwała nr X/97/11 Rady Gminy w Aleksandrowie 
Kujawskim z dnia 22 listopada 2011 r.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski                     
w zakresie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieŜy, turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji 
społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy 
społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2. 
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski www.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. 
 

§ 3. 
Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadań publicznych               
w składzie: 
1. ARKADIUSZ ŚWIĄTKOWSKI - Przewodniczący komisji 
2. MONIKA ROLIRAD - Sekretarz komisji    
3. GERARD STOLARSKI - Członek komisji    
4. ………………………………………… - Reprezentant organizacji pozarządowych   
 

§ 4. 
Ustalam Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
Ponadto ustalam następujące załączniki do niniejszego zarządzenia. 

1. Załącznik nr 3 – Oferta realizacji zadania publicznego 
2. Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
3. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie częściowe/końcowe 
4. Załącznik nr 6 – Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania (do oferty) 
5. Załącznik nr 7 – Instrukcja wypełnienia oferty 
6. Załącznik nr 8 – Instrukcja wypełniania sprawozdania częściowego lub końcowego 
7. Załącznik nr 9 – Wzór Porozumienia z Wolontariuszem 
8. Załącznik nr 10 – Karta czasu pracy Wolontariusza 
 

§ 6. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Pozyskiwania Funduszy, Kultury i Promocji Gminy               
w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. 

 
§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 05.12.2011. 
Wójt Gminy 

Aleksandrów Kujawski 
/-/ Andrzej Olszewski 


