
Zarządzenie Nr 13/2017 

Wójta Gminy Przywidz 

z dnia 27.02.2017 r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 

 

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 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17 i 32 oraz art. 

13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. 2016  poz. 1817 z poźn. zm.), § 8  załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXI/140/2016 Rady 

Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2016 r. 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 2017 roku  

 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 w obszarach:  

1) obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

a) aktywizacja dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej poprzez upowszechnienie 

uprawiania różnych dyscyplin sportowych, prowadzenie dodatkowo warsztatów, szkoleń, 

seminariów związanych ze sportem oraz rekreacją ruchową  

2) obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

a) aktywizacja seniorów poprzez możliwości skorzystania z różnych form edukacji, 

kształcenia się, rozwijania swoich zainteresowań, tworzenie warunków uczestnictwa osób 

w podeszłym wieku w kulturze i wypoczynku  oraz przeprowadzania zajęć ruchowych 

(sport, turystyka, rekreacja), promowanie idei aktywnego starzenia się oraz kultywowanie 

tradycji i kultury regionalnej  

 

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
 

a) prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów związanych z ekologią i ochroną zwierząt 

oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego 
 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

a) Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, stworzenie możliwości skorzystania  

z różnych form edukacji związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji 

narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej oraz tworzenie warunków do ich poznawania  

 

§ 2. 

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 



§ 3. 

     

Zarządzenie zamieszcza się w  BIP, na stronie internetowej www.przywidz.pl oraz  na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 


