
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2020 
WÓJTA GMINY KRASNE 
z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu na 
realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2020 roku. 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2a ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/147/2019 Rady Gminy 
Krasne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Krasne 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 2020 rok oraz Uchwały Nr XX/148/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia  
2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu na realizację  

w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku w myśl art. 16a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 
publicznego określonego w ust. 1 wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy  
złotych, 00/100). 

3. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego 
zarządzenia, będący jego integralną częścią. 

§ 2. 
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne, wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Krasne oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Krasne 
www.gminakrasne.pl. 

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krasne. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

http://www.gminakrasne.pl/

