ZARZĄDZENIE NR 80/2010
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne
uprawnione podmioty w 2011r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym, którego przedmiotem jest następujące zadanie: upowszechnianie rekreacji ruchowej
w środowisku osób starszych w 2011 roku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142. poz.1591 z późn. zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIX//455/10 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12.11.2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy
Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mszczonów w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego przedmiotem jest następujące zadanie: upowszechnianie
rekreacji ruchowej w środowisku osób starszych w 2011 roku.
§ 2. Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszczona zostanie na tablicach
ogłoszeń OSiR ul. Szkolna 1 i Urzędu Miasta Plac Piłsudskiego 1, stronie internetowej Gminy Mszczonów oraz na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej OSiR i Urzędu Miejskiego.
§ 3. Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszczona zostanie na tablicach
ogłoszeń OSiR ul. Szkolna 1 i Urzędu Miasta Plac Piłsudskiego 1, stronie internetowej Gminy Mszczonów oraz na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej OSiR i Urzędu Miejskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

Id: SAHKA-GQPAW-OFSRQ-RNUZB-SKJTT. Uchwalony

Strona 1

Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
zalacznik - 80 2010 turystyka i rekreacja starsi
Zalacznik1.pdf

