zarząI]zeai.af 7 lzooa

wójt. Gmńy Brenn. z d.i! 24 styuDił 2003 rck!
ł spruwi. . oglosz€tria łyDików otvlrt€go kolkuBu of.!t n! rca|iacj. ad!ń plblia.ych
cniny Br.ńn. v 2008ru|ru.
Na pod*awie aj1' 7 ust. t pk1 19 ustały z dnia 03 b ca 1990 r o samożądziegninn}d
(Dz'U.z 2oot .. NI l42' poz' 159] z Ńa n) oE w aiąŹra f zolządzeńemNr 12]/07wójla
cminy B'@a z dóia 03l22oo7 w sprawi€ ogloyenja otvańego ofeIt na rea]iację zade
publicznych Gnińy BMna w 200?I,, wójt oninł Brcnna zaŹądz., co natępuje :

$1.
w dniacn22 or 2008.na r€alizację
os]osić wyniki otwanegÓko.taBu o&rt' pżeprowadzonego
roku
f
fdkrsu:
adań publicaych G6'ny Blem w 2008
!

1 kuhJry nfycfńej i spolfu
2'upovŚf€ch'imia kulfuryi sauki
3.plz@iwdrialaniaalkoholiznowi

s2
śrÓdkifińansowe,
wójt Gniny Brefua pŹyz.aje 'astępującymorganizrcjon i slo@ysz€n'on
wedlug pogczególnych adań dla ' ofeń::
30 000 ż|
koholiznowi . do dyspozycji
' śmdkj pż.ci'dżiałrnic
-6ó
B.€
t
ra
{i
Palani Euangelicto.Augsbulskiej
l0 0o0 zl
na prowadzeniecdorcanej świetlicyśrcdowiskowej
. Ludoły K]ub spońołf
BMna
"Beskid''
2 500 fł
na c'md PIi{ Gniny Brenna w lmisi€ śÓIÓłyn
. slowszyg€nj€
Roaoju''I.teelacja.. Brenna /sel@jaKobiel A]qNnycl'
m o.geifeja cyldu szkoleń r'@ z ves'alami dla Koła
2 5a0 z|
coŚpodń wićjsldch
.Ludos KlJb soońos '.sDojnia''
(
Góll'i w.e'r
oooofl
n]odfie^
fupmsdd;ie,'
ćc.i;o!''].h d]a&.*
Środld pŹemadon€

no pżsi{dfia]ani€

alkoholizmołi

fośaly lozdyŚponowo€

w lo'ocie

ż10o0z|.
b/śrudkin. .ozpovg@hniui€

kU|ruryfizyczneji sportuw łrŚol.ości

40 000zł

puyd'elono dla '/w of€ń:
. Ludoyf Kllb sporlo*y .,Bcskid''B€ńńa
na sżłoleniespoltow€ dżeoii ń}odfiąy o@ orgeiżcję inpld sponoł1cb 15 000uł
. Ludos}K]ubŚpor|oLy''spojni''Go||olłF l:e
na szkoloj€ sponovedzieĆii n'łodzi€żyoru orcaniację impt sponołlct 20 00ozł
. ocńot'iŹ slEż }Óańa w córkach wiclkich
l 000ż
ńap'owa&qne Kącik! sportowoR€lałgcyjn€gÓ
36 000zl'
bło1ęv EYsokości
Na lozpowsthniańie kulturyffzycznejfozdysponow@o
c/ Środki M trpowszshni'ni. ku|tury i szru|.i , któ.. vynocily

25 00oz|

'Towarzystwoiń. zofii Kosk Górki w€lkie
lokalną popul&]zującychtŃ@ośó
D cytl inp@ integrujwoh śrorlowsks
. ochotni@ stńż Poźffiaw cóltach wielkjch
m prcMdz@e Modzieżow€j oddestryDętęj
. stołazy@ie RoMju"r ec.&j!. Brcnm
n! oĘ@izlcję''Święta GóralŚhego.'

5000t

Na fadai. z alo6u kulluryi s'Uki przyznanoIrwotęw Py$koś.i żoo00z|'

s3
wykomie

ażądai!

powi% się sęketeaM

Gfiiny Bt€mB'

s4
zażądfenj€ podlegaoglosz.iu m tólicy inromacinej UŹędu Gfiiny w B.emej' o@ ł
BiuletynieInfomeji PubD.aej.

zarządz€ń€ vchodźw żryci€z driem wydeia

