
 

 

Zarządzenie Nr 321/2016 

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej 

z dnia 20 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań 

własnych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, w zakresie sportu i kultury fizycznej, pomocy społecznej, 

ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

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

z 2016 poz. 446) oraz  art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817)  

oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXI/100/2016  z dnia  24  

listopada 2016 r. w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska- 

-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2017 rok zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.   

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy  w 2017 roku 

w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na 

rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie 

pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz                  

w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków  realizacji oraz trybu i kryteriów 

wyboru ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych  gminy w 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                  

i o wolontariacie realizujące zadania na rzecz mieszkańców miasta Skarżyska-

Kamiennej oraz prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. 

4. Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej                                   

Nr XXXI/100/2016 dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 

rok.  

§ 2.      Wyboru ofert dokona Prezydent Miasta na podstawie oceny  Komisji Konkursowej                

            powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta, które określi także regulamin pracy                

            Komisji. 

§ 3. Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się                         

w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miasta.  

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-

Kamiennej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

             

  Prezydent Miasta  

           

              Konrad Krönig  


