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z dnia 3 stycznia 202A r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2020 roku zadari publicznych

Na podstawie art. ll iart. 13ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odzialalnoSci pozytku publicznego io
(tj. Dz.U. z20l9r. poz.688ze zm.), 30ust. I ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. z20l9r.,poz.506ze nn.\, art.25 ust. 1,4i5 ustawy zdnia 12marca2004r. opomocy
wolontariacie

spolecznej (tj. Dz.U. 22018r., poz.l508ze zm.) oraz uchwaly Nr XV/66/19 Rady Miejskiej wSzczawnie Zdroiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp6lpracy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno- Zdr6j z organizacjani pozarz4dowymi orv podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi po2ytku
publicznego w zakresie realizacji zadari publicznych na rok2020,zarzqdzasig co nastgpuje:
$ 1. Oglasza sig otwarty konkurs ofert na realizacjg w 2020 roku zadari publicznych z zakresu:
I

) Przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoleczrym,

2) Kultury i ochrony d6br i dziedzictwa narodowego,
3) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
$ 2. Tre56 ogloszenia o otwartym konkursie ofert dla poszczeg6lnych zadafi stanowi zal1cznik do niniejszego

Zarz1dzenia.
$ 3. Otwarty konkurs ofert oglasza sig;
I

) 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. Zanqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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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 pozarz4dowymi oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd po2ytku publicznego
w zakresie realizacji zadafi publicmych na rck 2020 oraz przedlo2onym projektem planu budzetu na rok
2020, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno - Zdr6j mohe zlecat organizacjom pozarzEdowym oraz
innym podmiotom prowadz4cym dzialalnoS6 pozytku publicmego do realizacji zadaniapubliczne.
Do priorytetowych zadari Gminy zgodnie z przyjgtym Programem naleiry: przeciwdzialanie uzaleanieniom
i patologiom spolecznym, kultura i ochrona d6br i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury
frzycmej i sportu. Zadania bgdq realizowane poprzez funkcjonujqce na terenie Szczawna - Zdroju
organ i zacj e pozar zqdowe oraz po dm i oty prowad z1ce dzi al alno Sd poZytku publ i czn ego.

Maj4c na uwadze powy2sze, podjgcie zarz4dzeniajest zasadne.
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