
Zarządzenie Nr 27/2017 

Wójta Gminy Niebylec  

z dnia  7 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 

z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXV/107/2016 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 

listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2017”  

 

zarządzam, co następuje: 
 

§1 

 

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

§2 

Wyniki konkursu zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Niebylec.   

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 27/2017  

Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

 

Wójt Gminy Niebylec  

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z 

zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano następujące oferty na 

realizację zadań: 

1) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone 

w szczególności poprzez wydanie publikacji poświęconej kulturze lub historii obszaru gminy: 

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Znalezienia Świętego 

Krzyża w Niebylcu 

Wydanie „Przewodnika po 

parafii pw. Znalezienia 

Świętego Krzyża w Niebylcu” 

3 000 zł 

Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Niebyleckiej 

Wydanie publikacji śpiewnika 

pt. „Hej kapela” 

2 500 zł 

 

2) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone 

w szczególności poprzez propagowanie potraw lokalnych i obrzędów ludowych oraz 

wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy: 

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji 

Stowarzyszenie Kół Gospodyń 

Wiejskich w Niebylcu 

Propagowanie potraw lokalnych 

zwyczajów i obrzędów ludowych 

oraz wspieranie tradycji 

kulturalno-społecznej gminy 

poprzez uczestnictwo w 

organizacji następujących 

wydarzeń: 

1. III Jarmark Niebylecki w 

Niebylcu 

2. Święto Rodziny w Niebylcu 

3. Podkarpackie Święto Malinowe 

w Połomi 

4. Powiatowo-Gminne Dożynki w 

Niebylcu 

4 500 zł 

 




