UZASADNIENIE
Zgodnie z przyjgtym uchwalq Nr XV/66/19 Rady Miejskiej w Szczawnie- Zdroju z dnia
22listopada 2019 r. Programem wsp6lpracy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdr6j
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi po2ytku publicznego
w zakresie realizacii zadari publicznych na rok 2020 oraz przedlozonym projektem planu budzetu na rok
2020, Uzdtowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdr6j mo2e zlecat, organizacjom pozarz1dowym orv
innym podmiotom prowadz4cym dzialalnoSi pozytku publicznego do realizacji zadaniapublicme.
Do priorytetowych zadaf Gminy zgodnie zprz1jQtym Programem naleLry pomoc spoleczna. Zadanie bgdzie
realizowane poprzez funkcjonujqce na terenie SzczawnrZdroju organizacje pozarzagdowe oraz podmioty
prowadz4ce dzialalnoS6 poftku publicmego.
Majqc na uwadze powyzsze, podjgcie zarzqdzenia jest zasadne.

,W

ld: i7A5F937.FO6H{7D8522.4{ 8D7OBF6D44. Podplsany

Strona

I

zA,,,,

. lR.?#
f
zAwNA-znno.Yu

uDiLENTE NR ..h.

BURMISTRZA szc

zdnia3 stycznia 2020r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2020 roku zadari publicznych

Na podstawie art. 1 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz.U. z20l9r. poz.688 ze zm.),30usl I ustawy zdnia Smarca 1990roku osamorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. z2}l9r.,poz.506ze zm.), art.zsust 1,4i5 ustawy zdnial?marca2004r. opomocy

(tj. Dz.U.

22018r., poz.1508ze zm) oraz uchwaly NrXV/66/19 Rady Miejskiej wSzczawnie Zdroju zdnia 22 listopada 2Ol9 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp6lpracy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdroj zorganizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd po2ytku
publicznego w zakresie realizacji zadari publicznych na rok 2020, zarz4dza sig co nastgpuje:
spolecznej

$ 1. Oglasza
spolecmej.
nini

sig otwarly

konkurs ofert na realizacjg w 2020 roku zadari publicmych z zakresu pomocy

$ 2. Tre56 ogloszenia o otwartym konkursie ofert dla zadafi z zakresu pomocy spolecznej stanowi zalqcznik do
ej szego Zarz1dzenia.
$ 3. Otwarty konkurs ofert oglasza sig;

l) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Szczawnie
3) na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego

-

-

Zdroju,

www.szczawno-zdroj.pl.

$ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Sekretarzowi Miasta.

$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

'WtW

nMarek Fedoruk

ld: t 7A5F937.FO66-41 7D.8522.41 ED7OBFGD44. Podplsany

Strona {

