
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadania publicznego w Gminie 
Małkinia Górna w roku 2021 oraz unieważnienie konkursu ofert w części 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2020 poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 oraz art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. W związku z ogłoszonym zarządzeniem nr 40/2021 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 6 maja 2021 r. 
otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury 
fizycznej w Gminie Małkinia Górna, została wybrana oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” ul. 
Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, który po podpisaniu umowy otrzyma dotację w wysokości 5000 zł. 

§ 2. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu: 

1) ochrony i promocji zdrowia; 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

6) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób; 

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

ponieważ nie złożono na w/w zadania żadnej oferty. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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