
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 

WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO 

z dnia  06 lipca 2021 r. 

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu ustawy o pomocy społecznej tj. „Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy 

Kluczewsko, w okresie od 1 sierpnia  2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” 

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

(tj. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm. ), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), oraz Załącznika 

do uchwały Nr XV/53/2020 Rady Gminy w Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2020 r  w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021, zarządzam co następuje:  

    § 1.1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy 

o pomocy społecznej tj. prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Kluczewsko,  

w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 

2.Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

     § 2.Środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania  ze środków własnych Gminy 

Kluczewsko. Przewidywana wysokość środków finansowych na realizację ww. zadania wynosi 

20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

    § 3.Szczegółowe warunki realizacji zadania, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu 

wyboru oferty na realizację zadania, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

    § 4.Przyjmuje się wzór umowy z oferentem, zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego 

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

    § 5.Przyjmuje się wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny 

z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 

24.10.2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

    § 6.Przyjmuje się wzór oferty konkursowej,  zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego 

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego 

zarządzenia. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydq


    § 7.Przyjmuje się wzór karty indywidualnej oceny ofert, stanowiący załącznik nr 6 

do niniejszego zarządzenia.  

    § 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

                                                                                                          WÓJT  GMINY 

                                                                                                          /-/ Pałka Rafał 

 


