
Nr 0050.37.2015

Zarządzenie nr 0050.37.2015 

Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 a ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) 
i Uchwałą Nr N/l/37/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015 roku zarządzam, co 
następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następujących 
zakresach:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans rodzin i osób poprzez:

a) organizowanie całodobowej opieki dla kobiet i mężczyzn w starszym wieku, samotnych, 

schorowanych lub którym rodzina nie może zapewnić opieki, posiadających skierowanie 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce,

b) organizowanie opieki i wsparcia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn posiadających 

skierowanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce,

c) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów,

2) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 

poprzez:

a) dożywianie dzieci przebywających w placówkach i ogniskach opiekuńczo wychowawczych 

realizujących program profilaktyczno-wychowawczy,

b) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez ogniska, świetlice i inne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami 

emocjonalnymi,

3) ochrony i promocji zdrowia poprzez:

a) prowadzenie zajęć wyjazdowych w ramach polityki zdrowotnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem orientacji w  terenie osób niedowidzących i niewidomych,

b) krzewienie idei krwiodawstwa,
c) naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej,

d) promocję zdrowego stylu życia,

e) prowadzenie domowej opieki hospicyjnej,

4) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez:

a) prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych,

b) organizowanie sportowych obozów szkoleniowych,
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c) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz 
innych imprez o podobnym charakterze,

d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych 
o zasięgu ponad gminnym,

5) wspierania rozwoju sportu i rekreacji dzieci i młodzieży,

6) wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców gminy,

7) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez:

- organizowanie uroczystości, spotkań, wystaw, koncertów, wieczorów literackich,

- organizowanie festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych,

- przygotowanie informatora na temat miejsc związanych z C. K. Norwidem,
- organizowanie norwidowskiego rajdu rowerowego.

§ 2

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wykonania zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówka 

http://www.bip.dabrowka.net.pl/;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka ;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrówka http://dabrowka.net.pl

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. sportu i rekreacji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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