
Zarządzenie Nr 7/ 13
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 14 lutego 2013 r. 

w  sprawie  ogłoszenia  wyników  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  przez 
organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.

Na podstawie art. 15  ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (  t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały 
nr 126/XXIV/12 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Miasta i  Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 Burmistrz Miasta 
i Gminy Wleń zarządza, co następuje:

§ 1

1.  Ogłasza  się  wyniki  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  przez  organizacje 
pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji  zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej w 2013 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/

Bogdan Mościcki



Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 13
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 14 lutego 2013 r. 

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

przez organizacje pozarządowe zadań gminy                                 
w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, że  w ramach otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia 
oraz  szkoleń  z  zakresu  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  w  2013  r.,  ogłoszonego 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Nr  2/ 13 z dnia 8 stycznia 2013 r., wpłynęła 
1 oferta: 
- PCK, Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy PCK w Lwówku Śląskim.
Oferta nie spełniła wymogów formalnych

 W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty. 


