
Zarządzenie nr 87/2014 
Wójta Gminy Przyłęk 

z dnia 08 sierpnia 2014 r. 
 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, 
turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym 
 
 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 5941), art.11 ust. 1 i 2, 
art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 
15362), w związku z uchwałą Nr 65/X/11 Rady Gminy w Przyłęku z 
dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 
2012 – 2015 zarządza się co następuje: 
 

§1 
W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym, została wybrana oferta 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Hufiec Lipsko im. Bohaterów Chotczy, ul. 
Rynek 16, 27-300 Lipsko. 

§2 
Na realizację zadania pod nazwą: Wspieranie akcji wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych i 
zagrożonych patologią. Zorganizowanie 1 dniowej wycieczki 
dla 40 dzieci dotkniętych przemocą, w wieku od 8 do 17 lat 
realizujących program profilaktyczny z elementami 
profilaktyki uzależnień zostały przyznane środki publiczne w 
wysokości 11.895,00 zł. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznych, na stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przyłęku. 

 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2013 r. poz.645. 

 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, 

poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 


