
zARzĄDzENIE NR 1112018
§7arm iń s ko - M azurskie go'Woi ewó dzkie go Ko ns e rwato n Z abytków

z dniat4 rnarca 2018 roku

w sprawie sposobu ptzyznawania dotacii fla tealizacię zadań publicznych w ramach
Konkursu Otwattego z dnia 14 matca 20].8 roku ogłoszonego przez '§/atmińsko - Mazurskiego
§/oiewódzkiego Konsef\I/atora Zabyków na wsparcie tealizacii zadań publicznych z zaktęsu
o chtony dzie dzicfrv a n arodowe go

Na podstawie Ustalw z dnta 2,1 kwietnia 2003 t o d{ałalności Po71tku Public7nego i o wolontańaie
(tj, ą2018r. pov 150 ),Rozpotządzenia Ministta Rodziny, Pracy i Poliryki Społecznej z dnia 17 sielpnia
201,6t. w sprawie rvzotów ofett i ramos,ych wzotórv umórv dotyczących rcallzacli zadań publicznych onz
rvzotów sprarvozdań z rryr[6norriu qch zadan (D". U, z 201&. poz. 1300 ze zm,) rv związku z at. 91 ust, 4
pkt. B ustawy z dnia 23 llpca 2003t. o ochronie ryłbl,tków i oPiece nad ąabltkami (tj. < 2017r. Po7, 2/87),
zarządzam co nas tęp uj e:

§1

Z b,ldżerl Wojewódzkiego Utzędu Ochtony Zabytków w Oisztr,nie (dz, 921 ro7d4 921 29) mogą być
udzielane dotacje celowe na dolrnansowanie zleconych zadań publicznych z zaktesu ochrony
dzię dzic rxv a n ar o d owe go.
Dotacje okreśione w § 1 mogł być udzielane podmiotom określonym ustawy o dĘałalnoici Poaiku
Pub/icąnego i woknlańacie, ptorvadzącym działalność statutową rv danej dztedzinte.

§2

Warmińsko - Mazutski \{bjewódzki I{onsetwatot Zabytkow za:ńadamja o tozpoczęciu postępowania
konkursowego i mozLiwości składania rvniosków na dofinansowan:l,e zadań zleconych z zaktesu ochrony
dziedzicava narodorvego, wskazując wysokość środków ptzeżfiaczonJrch na dotacje, tetmin złożenia
rvniosków oraz Ątela oceny vy|91u ofett.

§3

Regulamin I{onkutsu ot§/aftego z dnja 1,4.03.201,8t. na luĘarcie realiyacli 7adań Pub/icąrych ą 7akrevł ochronjl

dryedryńwa narodotuego, stanow{ załącznik 1 do niniejsz ego zatządzenia.

§4

§ilzór oferty o udzielenie dotacji na w.rparcie realiąalii yadań pablicąnllch ą 7akrua ochron1, dledęclwa narod,owego

w 2018 t., stanowi załącznlk nt 2 do niniejszego zarządzenia.

Zatządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.

§5

WoJEWÓDzt(


