ojt Gminy Brod
ZARZI\DZENIE NR 263/21
WOJT A GMINY BRODY
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjtr zadan publicznych
w zakresie pomocy spolecznej, w tym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zasttrpczej poprzez prowadzenie placowki wsparcia dziennego.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
pozytku pubJicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm .).

0

dzialalnosci

zarzlldzam co nasttrpuje:

§l.
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na reaJizacjy zadan publicznych w zakresie
przeciwdzialania uzalemieniom i patologiom spolecznym - prowadzenia placowki
wsparcia dziennego w 2022 r.
2. Zlecenie realizacji zadan publicznych okreslonych w § 1 ust.l nasU!pi w fonnie
wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. TreSe ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zal£!cznik Nr 1 do zarz£!dzenia.

§ 2.
4. Ogloszenie 0 konkursie publikuje siy poprzez jego zamieszczenie:
I) w Biuletynie Infonnacji Publicznej
2) na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Brody
3) na stronie intemetowej Urzydu Gminy Brody
5. Oferty byd£! skladane na fonnularzu zgodnym z zal£!cznikiem Nr 1 do Rozporz~dzenia
Przewodnicz£!cego
Komitetu
do
Spraw
Pozytku
Publicznego
z dnia
24 paidziemika 2018 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow
dotycz£!cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych
zadan (Dz. U. z 2018r. poz. 2057), w ci£!gu 21 dni od dnia ukazania siy ogloszenia
w Biuletynie Infonnacji Publicznej, na stronie intemetowej Urzydu Gminy Brody oraz
na tablicy ogloszen Urzydu Gminy.
§ 3.
6. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Brody
odrybnym Zarz~dzeniem niezwlocznie po zamkniyciu konkursu. Organizacje
pozarz£!dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 w/w ustawy zainteresowane
wskazaniem osob do pracy w komisji konkursowej zglaszaj£! w/w osoby do dnia
30 grudnia 2021 r. w Urzydzie Gminy Brody, pok. nr 13.

§ 4.
Zarz£!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjycia.

