ZARZĄDZENIE NR 304/22
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 5 maja 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.
Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) w związku z § 14 uchwały
Nr XXVIII/191/21 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022r.
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, poprzez zorganizowanie dziesięciodniowych
kolonii z programem terapeutycznym.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w § 1 nastąpi w formie wspierania takiego
zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszeń o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
1.Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody
2. Oferty będą składane na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w ciągu 21 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3.
Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody odrębnym Zarządzeniem
niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 w/w ustawy zainteresowane wskazaniem osób do pracy w komisji konkursowej zgłaszają
w/w osoby do dnia 26 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Brody, pok. Nr 13.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

