Zarządzenie Nr 318/20
Burmistrza Parczewa
z dnia 13 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy
Parczew w 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688, ze. zm.) oraz z
art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1507 ze. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zarządza się co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego na rok 2020
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1, do niniejszego
zarządzenia.
§2
Na realizację wybranych zadań w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe
w wysokości 169 200,00 zł.
§3
1. Powołuje się komisję konkursową, której zadaniem jest ocena złożonych do konkursu
ofert i przedstawienie Burmistrzowi Parczewa propozycji przyznania dotacji.
2. Skład komisji konkursowej określony zostanie w oddzielnym zarządzeniu przed
upływem terminu składania ofert.
§4
Ustala się wzory dokumentów niezbędnych do realizacji zadań publicznych na 2020 rok
według poniższego:
- Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej stanowiące załącznik nr 2.
- Oświadczenie o posiadanym odrębnym rachunku bankowym przeznaczonym na dotację
celową stanowiące załącznik nr 3.
- Informacja o sposobie promocji Gminy Parczew w trakcie realizacji zadania stanowiącego
załącznik nr 4.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Kultury Urzędu
Miejskiego w Parczewie.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

