
Zarządzenie Nr  305/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia

działalności  pożytku  publicznego  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdrowia,

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o

wolontariacie  (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz.  1057),  Uchwały Nr IX/74/2019 Rady

Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  29  kwietnia  2019  roku  w  sprawie  przyjęcia

Wieloletniego  Programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego  i  o  wolontariacie  na  lata  2019-2023,  Uchwały  Nr  XXVII/241/2020  Rady

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  dla  Gminy  Izbica  Kujawska  na

2021 rok 

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs  na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez

organizacje  pozarządowe oraz  podmioty uprawnione do prowadzenia  działalności  pożytku

publicznego  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdrowia,  przeciwdziałania  uzależnieniom  i

patologiom  społecznym,  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i

krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.  Ogłoszenie  stanowi  załącznik  do  niniejszego  zarządzenia,  w  którym  jest  mowa  o

warunkach i terminie składania ofert.

§2. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    BURMISTRZ

                                                            mgr Marek Dorabiała


