ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY DYWITY
z dnia 26.01.2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Dywity w roku 2022 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki,
edukacji, oświaty i wychowania oraz wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz
organizacji pozarządowych.
Na podstawie art. 4 ust 1, art. 5 ust 1 i 2 pkt 1 i art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), uchwały Rady
Gminy Dywity Nr XXXII/303/21 z dnia 25.11.2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” oraz
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057) zarządzam co następuje:
§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych
na 2022 rok w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wzmocnienia rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego;
3) wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
§2
Na realizację zadań wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa
w §1 przeznacza się środki finansowe w wysokości 181 000zł.
§3
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie zadań publicznych na rok 2022
w zakresie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1.
§4
Treść regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie zadań publicznych na rok 2022
w zakresie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 2 .
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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