
Zarządzenie Nr OR.0050. 222 .2020 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji 

zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku. 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1 Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokonuję rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób  

w wieku emerytalnym w 2021 r. 

2.  Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym w 2021 r., zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych  określonych 

w Uchwale Nr XXIV/215/2020 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

postanawiam przyznać: 

Caritas Diecezji Opolskiej w formie dotacji kwotę  85 000,00 zł. 

na realizację zadania pod nazwą :  

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia  

oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r. 

 

 

§ 2.1. Środki, o których mowa w §1 ust. 2, zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Dąbrowa  

na 2021 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXV/227/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. 

2.  Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie 

realizacji zadania publicznego.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie  

z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  
 

          

Wójt Gminy 

                                                                                                             /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


