Zarządzenie Nr 93/2007 
Wójta Gminy Pacanów 
z dn. 21.09.2007 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego Gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 § 2 p.2 i 3 pod nazwą „ zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy środowiskowej we wsi Kwasów"
Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami). art. 30 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U Z. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora Finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego gminy w zakresie Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 po nazwą „ zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy środowiskowej we wsi Kwasów.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego gminy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz poprawę warunków funkcjonowania świetlicy środowiskowej we wsi Kwasów"
3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, podmioty i jednostki, o których mowa w art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy ) zwane dalej „Organizacjami".
§2
1. Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
§3
Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
l. Zasady przyznawania dotacji określa uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.XII.2006r.
2. Wójt Gminy Pacanów może w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od realizacji zadania określonego niniejszym zarządzeniem, informując o powyższym uczestników konkursu.
3. Wójt Gminy Pacanów może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny,
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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