Zarządzenie Nr 43 / 2018
Burmistrza Kłodawy
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia
publicznego: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy
Kłodawa w 2018 roku
Cel Operacyjny Narodowego Programu Zdrowia 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),
- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016– 2020,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r.
poz. 450),
- Uchwały Nr XLIII/246/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2018 rok oraz
- Uchwały nr XLIV/255/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia
"Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok" zarządzam, co
następuje:
§1
2. Zgodnie z programem współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok ogłasza
się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 w/w
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
5. Wzór obowiązującego formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
6. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia
7. Wzór Sprawozdania z realizacji zadania stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia
§ 2.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:
1. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa.
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pełniąca Funkcję Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus

