Zarządzenie Wójta Gminy Kołobrzeg
Nr 113/2021 z dnia 07 grudnia 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych w
roku 2022r. w obszarach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i
promocja zdrowia, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Na podstawie art.30 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2021r. poz. 1372),art. 13 i art. 15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2020r. poz. 1057) oraz Uchwały
Nr XXIIII/295/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 05 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2022 zarządza się co następuje:
§1
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2022 roku zadań publicznych
w obszarach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja
zdrowia, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2.Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert dotyczących realizacji zadań publicznych
w roku 2022 :
1)Adam Budka – Przewodniczący Komisji Konkursowej
2)Małgorzata Mazur – Sekretarz Komisji Konkursowej
3)Wioletta Linda – Członek Komisji
4)Joanna Janus – Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel organizacji pozarządowej
7)Grzegorz Ciołek - Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel organizacji pozarządowej

§2
Przyjmuje się regulamin komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
publicznych zawartych w § 1 ust.1 niniejszego zarządzenia, stanowiący załącznik nr 2 do
zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. społecznych
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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