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INFORMACJA O POWIERZENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

BRACTWU STRZELECKIEMU W GŁoGÓwKU

W dniu Ż7 marca 2013 r' wpĘnęła do Starostwa Powiatowego w Prudniku oferta realtzacji

zadanta publicznego złożona przez Bractwo Strzeleckię w Głogówku pt. ,,Propagowanię historii

Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w XV rocznicę jego reaktywacji''. Celem zadania jest

propagowanie działalności Bractwa Kurkowego w Głogówku jako istotnego elementu dziedzictvła

narodowego wpisującego się w historię miasta Głogówek oraz organizacja uroczystych obchodów

XV-lecia reakĘwacji Bractwa. Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego

z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie na 2013 r' (Uchwała Rady Powiatu w Prudniku Nr Xxvilvl}sp}|Z
z dnia 30 listopada 2012 r. zm. Uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XXX/207lŻ0l3) orazmając na

uwadze art. l9a ustawy z dnia 24 kwietnia Ż003r' o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, na wniosek organizacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

może zlęcić, organizacjt - z pominięciem otwartego konkursu ofert - realizację zadania publicznego

o charakterze lokalnym lub regionalnym, pod warunkiem' że wysokośó dofinansowania zadania nie

przektoczy kwoty 10.000 zł i nie będzie ono realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. oferta

złożona przez Bractwo Strzeleckie w Głogówku spełniała wszystkie wymienione wyżej warunki.

Zgodnie z ust. 3 art. |9a ustawy z dnia Ż4 kutiętnia 2003 r. o działalności pożlku publicznego

i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieścił złoŻoną ofertę na

okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siędzibie organu w miejscu przęznaczonym na

zamieszczanie ogłoszeń otazna stronie internetowej Powiatu Prudnickiego. W terminie 7 dni od dnia

zamieszczenia oferty nie wpĘnęły jakiekolwiek uwagi dotyczące oferty, wobec czego Powiat

Prudnicki powierzy realizację zadania publicznego Bractwu Strzeleckiemu w Głogówku i udzieli

dofinansowania w wysokości 2.300 Zł.


