. fóJt ouruv
BRE N NA

zanądzdie nł73l2o0a

wójta cniny B.€nM

2 dnń 11 @Nca

Ź008 roku

w spmłie : og|oszelh łynikóv U ćdycji ot*ań.go kotrk!.su o{eń na rollizlcję adań
pub|icżnych
oniny BrennaY 2008roku'
Na podśałiean' 7 uŚt' ] pkt' 19 ustałTz &ia 08 nro 1990r' o smorządziegnjmyn
(Dz.U.f 200l r.Nr l42' poz' ]591zpóżn'zn')Ótu w niązku z ZaŹądzenień
Nr i2y07 vójta
cminy Brem z dnia 03'12'200? w sprawie ogłosreniaoNanego o|efi fu rcalizacjęadai
publicaych Gniny B!€ma ł 2007r.wójt GDiny Bren.! z!Źąda' co lastępuje :

$ r.
ogłosiÓ ł]niki otwetego koŃm! o|efi' pŹ€proMdfonego w dniach 06'05 - 06,06'2008 . n!
realiację adń publicaych Gnńy Brcm w 2008 @ku z zkrcsu:
\.

l, Prciwdżia]dia

a]koiolinowi

2. Upowsehnianiakulturyi srLub
3. Klltury nzycaej i spoń!

$2.
wójl GfoinyBEm! plzymajenas1ępującyT
orgmizcjom i dowdzysrenioń śiodtifinmore,
vedluc poszrególnych adm dla dw ofe|t:
a/ środkina pŹeciłdzi'|anie atkoho|izmowi do dyŚpofy.ji
' 000z|
- Pefia RzynŚko Ka1oliokap'rv' Św' JM sekmdra w Górkacbwie|kich
na dÓfinesowanie letni€go wypocfynlT dla dzieci i nłodzieży
wBeskiej wyżn€j
2 a00zł
- Rf'mskokablick! Peafi! .'wszystkicbŚwięlycb.'w Górkachwielkicb
M dolDmsoweie letrriegow$oczynku dzieci i mlodfieży
w Mitosbwie
4 000zl
- UcżniowskiKllb spońorłyBlema.Górki
mdofinmsoweieobon sportom Ekeacyjnego

300021

ŚBdki pżezn@aDena pŹeojwdaalmiea!.oholiznowizostĄ rozdy9ponoware
w calości.
b/środki
nl upołszechnimie
kulturyi sztuki. do dyŚpozycji
.
'

5 000z|

Polski zwiąZk EneĘ'tów Rencistówi Inwa|idóNKołoNr 7 w BEmej
m do'nmsoweie do opncowóia i wydbia śpie*Tika
2 2o0z1
stołnrzyszenieRonoju ,']nt€Elacja,.w BEmej
m dofinmsowanierea|iacji fadmia podnWą
l 800zl
.,WystawastarejfotogtaJji
lmdacj a in' zofii Kosak w Gólkacb wieIkicb
na doinmsoweie u dmia plercrorvego
'
l 000zł
''Malujeny pmormę u Kossałó

Kwo|apżeń&zona na zadMia z zakresuupowsrechnimiakuliuryi szfukiaŚala w calości

c/ lrodl.i tr! Mpowsż4hlifui.

ku|tury fizy@ej i 3porm

14000zl

Ucnjowski Klub spoltov! Bfua.cólki
na szkoleniesponowei doŚLona]dięmiejęl'ościdzieci i nłodaeźry ó 600zł
MdzyBzkolny Ucaiowski Klub spoltoł! Gniny BEma
rc&dj *kcji kosfykówb dziewcząl
7 400ż!
ŚEdłifu ohoh^cbnimje ka'FJryfiącfu'isporuóslĄ

ro7d)s!Ómwfueq (alok|'

$3.
wykofuie zŹądreniapowień sięs€kr€r.awi

cniny Brema'
$4.

zĘądreni€
Podega ogłosf€niu na lablicy i.Jomrcyjnej UŹłdu ońiny
BiuleĘTi€ Infomcji Publimej'

&Źądaie

whodzi w ŹycieżdDifu łydmia '

w Bffiej,

Ó@ ł

