
ZARZĄDZENIE NR  49/2020 
 

BURMISTRZA SŁUBIC 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j z 2019 r. 
poz. 688 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 zarządzenia Nr 71/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego 
w Słubicach z dnia 05 grudnia 2014 r., zarządza się co następuje: 

§ 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w roku 2020, określonego ogłoszeniem BS.524.3.2020.M.N.S Burmistrza Słubic 

z dnia 13 stycznia 2020 r. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa 

i ochrony ludności. 

§ 2. Oferenci wybrani do realizacji zadania wymienionego w ust. 1 wraz z nazwą zadania 

i kwotą przyznanej dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 

Słubice a podmiotem. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Spraw Społecznych. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

www.bip.slubice.pl  w zakładce – Organizacje pozarządowe, na stronie internetowej Urzędu 

www.slubice.pl   w zakładce – Organizacje pozarządowe, na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

i przed siedzibą Urzędu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr  49/2020 

Burmistrza Słubic 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Podaje się do wiadomości informację o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację  

zadania publicznego z zakresu: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo 

i ochrona ludności”. 

Nazwa zadania Nazwa oferenta Przyznana kwota 
dotacji 

Prowadzenie przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym na temat 

zapobiegania, reagowania i usuwania 
skutków zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu mieszkańców gminy  

 Chorągiew Ziemi Lubuskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego 

 
4.300 zł 
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