
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 

BURMISTRZA LEŚNEJ 

z dnia 21 stycznia 2022 roku 

 

 w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 

roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 

zarządzam co następuje: 
 

§1 

1. Ogłaszam pierwszy  otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w 

Gminie Leśna w następującym obszarze wsparcia:  
 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy). 
 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, wzór umowy – załącznik nr 

2, regulamin Komisji Konkursowej  – załącznik nr 3. 
 

 

§2 

1) Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. 

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty – wg wzoru określonego   w Załączniku nr 1 

do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 

października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 

2018, poz. 2057). 

2) Oferty należy sporządzić zgodnie z pouczeniami i przypisami zawartymi we wzorze oferty 

realizacji zadania publicznego – w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie na 

oficjalnej stronie internetowej Leśnej (www.lesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.lesna.nv.pl)  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnej. 

 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Leśna.  

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Leśnej 

Szymon Surmacz 
            /podpisano elektronicznie/ 

 
 

 

Sprawę prowadzi 
Mirosław Słodziński 

Inspektor ds. organizacji pozarządowych  

tel. 75 72 11 239 wew. 31 
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