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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.
873, z późn. zm./
Wójt Gminy Tryńcza
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pod nazwą:
1. Upowszechnianie tradycji kulturalnych na terenie gminy poprzez organizacje imprez:
1/ Krajobrazy sztuki ludowej i tradycyjnej, współczesne bukieciarstwo - Ubieszyn.
2/ Staropolska Biesiada Ludowa - Prezentacja Folkloru Ludowego - Gniewczyna Tryniecka.
3/ Cudze chwalicie, swego nie znacie - Jagiełła.
4/ Prezentacja rzemiosła ludowego i pokaz ginących zawodów - Gorzyce.
5/ Trynieckie "zimioki" - Tryńcza.
6/ Smaki i aromaty z wiejskiej chaty - Wólka Małkowa.
7/ Spotkanie z ludową kulturą - Głogowiec.
8/ Znamy i lubimy twórczość ludową - jarmark rzemiosła i rękodzieła artystycznego - Gniewczyna Łańcucka.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12.000- zł, po 1.500-zł na każdą imprezę.
3. Gmina powierza wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
4. Termin realizacji zadania ustala się następująco:
a/ pkt 1 ppkt 1 - 24.06.2007
b/ pkt 1 ppkt 2 - 08.07.2007
c/ pkt 1 ppkt 3 - 12.08.2007
d/ pkt 1 ppkt 4 - 09.09.2007
e/ pkt 1 ppkt 5 - 16.09.2007
f/ pkt 1 ppkt 6 - 23.09.2007
g/ pkt 1 ppkt 7 - 30.09.2007
h/ pkt 1 ppkt 8 - 12.10.2007
5. Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U Nr 264, poz. 2207/ w terminie do dnia 15 czerwca
2007r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Tryńczy /sekretariat/.
6. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty wskazanej w niniejszym
ogłoszeniu jako termin końcowy składania ofert.
Tryńcza, dnia 22 maja 2007r.
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