
ZARZĄDZENIE  Nr   867 /2023 

BURMISTRZA WĄSOSZA 

z dnia  8 marca  2023 roku 

  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania  działań na 

rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz. 

  

Na podstawie art. 30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 

r. poz. 1327 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały  Nr XLVIII/354/22 Rady  Miejskiej 

Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022, roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Wąsosz na rok 2023  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  

  

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia  realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz 

osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz, określonych w Programie Współpracy 

Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wąsosz na rok 2023. 

2. Do konkursu mogą przystąpić  organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. 

3. Warunki konkursu oraz nazwy zadań publicznych których udziela się wsparcia   realizacji 

określa się w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 

4. Treśc ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, określa Załącznik 

Nr 1 do zarządzenia. 

5. Ogłoszenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz (http://bip.wasosz.eu); 

2) na stronie internetowej (http://www.wasosz.eu ) w zakładce: dla mieszkańców/życie 

codzienne/edukacja 



3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza. 

§ 2.  Oferty należy zlozyc na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 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 r. poz. 2057). 

§ 3.  W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa w drodze 

odrębnego Zarządzenia Burmistrza Wąsosza. 

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Burmistrz Wąsosza 

/-/ Paweł Niedźwiedź 

 


