
   

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2022 
Wójta Gminy Kamienica 

z dnia 06.04 2022 r. 
  

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

w roku 2022. 
  

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 51372 ze zmianami.) oraz 
art. 5 ust.4 pkt.2 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku  publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 
oraz w związku z:uchwałą Rady Gminy Kamienica Nr XXII/169/21 z dnia 26 
października 2021 r.  w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Kamienica z organizacjami pozarządowymi i  z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022, po przeprowadzeniu oceny 

formalnej i merytorycznej złożonych ofert, po zasięgnięciu opinii Komisji do 
rozpatrzenia ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. 

  
zarządzam , co następuje: 

  
§ 1 
  

1.   Z budżetu Gminy udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań 
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

2.   Wykaz zadań i realizujących je podmiotów  oraz wysokość udzielanych 

dotacji zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 2 
  

Środki na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym znajdują pokrycie w budżecie Gminy . 
 

§ 3 
  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu : 

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej 
b)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
  

§ 4 
 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 
  

§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy OR.0050.35.2022 

  
Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, 

wraz z kwotą dotacji z budżetu Gminy w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy  

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2022 
 

 

  
 

L.p. Nazwa oferenta 
Nazwa zadania Przyznana kwota 

dotacji/uwagi 

 

1. 

Stowarzyszenie 

Seniorów w 

Gminie 

Kamienica 

Aktywizacja Seniorów w Gminie Kamienica  8 000 zł 

2. 

Koło Gospodyń 

Wiejskich 
Kamienica 

Górna 

Cykl warsztatów „Bibuły, krępiny, wstążki – 
tradycyjne ozdoby i dekoracje” 

2 000 zł 


