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Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2 i art.
13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  

§ 1.

  

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Kłodawy
Nr 59/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku – „Organizacja zbiórek żywności i jej
dystrybucja”.

  

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z
kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

  

§ 2.

  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Kłodawa, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa.

  

§ 3.

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 25.07.2013 r.

 1 / 3



Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku.

Wpisany przez Administrator
czwartek, 25 lipca 2013 14:04 - Poprawiony czwartek, 25 lipca 2013 14:12

  

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku.

        

lp

  

Wnioskodawca

  

Przyznana dotacja w PLN

  
    

1.

  

Bank Żywności w Koninie

ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin

  

7.000,00

  
      

                                                                                                         BURMISTRZ KŁODAWY

  

  /-/  Robert Olejniczak
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