
Zarządzenie Nr 26/2012 
Wójta Gminy Przywidz 
z dnia 10 maja 2012r. 

 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na re alizacj ę zadań publicznych na rok 
2012 w obszarach: promocji zatrudnienia i aktywizac ji zawodowej osób pozostaj ących 
bez pracy i zagro żonych zwolnieniem z pracy, działalno ści na rzecz integracji  
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagro żonych wykluczeniem społecznym, 
przeciwdziałania uzale żnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej,  
działalno ści na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochr ony zwierz ąt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i up owszechniania kultury fizycznej 

 
 

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536), § 8  załącznika Nr 1 do uchwały Nr XII/75/2011 Rady 
Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku 
 
 

zarządza si ę, co nast ępuje: 
 

§ 1. 
 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2012 w obszarach: 
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej. 

 
§ 2. 

 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 
 
Ogłoszenie zamieszcza się w  BIP, na stronie internetowej www.urzad.przywidz.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 


