
Zarządzenie Nr 35/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 
z dnia  24 marca  2022r.

w sprawie: ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych,
w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U.2022.559 z późn zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. 2021.305 z późn zm. ), art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057 z późn zm.) oraz uchwały Uchwała Nr
XLI/350/2021 Rady  Miejskiej  w  Nisku  z  dnia  26  listopada  2021  roku  w sprawie  uchwalenia
„Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i
o wolontariacie na rok 2022”, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zarządza, co następuje:

§1
1.  Ogłasza  III  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w 2022  roku,  w  formie
wspierania, z zakresu: 

1.1.  Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób:

Lp Nazwa zadania

Wysokość środków
publicznych

przeznaczonych na
realizację zadania

Termin
realizacji
zadania

1 Dystrybucja żywności  w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących
(FEAD- Podprogram 2021) dla mieszkańców 
Gminy i Miasta Nisko, skierowanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 2022 
roku.

20 000,00 zł   01.05.2022r. -
31.10.2022r.

RAZEM 20 000,00 zł

1.2 .  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp Nazwa zadania

Wysokość środków
publicznych

przeznaczonych na
realizację zadania 

Termin
realizacji
zadania

1 Zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko poprzez  
cykl działań literackich, edukacyjnych i 
artystycznych.

18 000,00 zł
01.05.2022r. – 
30.11.2022r.

RAZEM 18 000,00 zł



§2
Zadania  określone  w  paragrafie  1  realizowane  będą  przez  organizacje  i  podmioty  wyłonione
w  drodze  otwartego  konkursu  ofert  przeprowadzonego  zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (tj.  Dz.U.2020.1057
z późn zm.).

§3
Szczegółowe  informacje  dotyczące  warunków  oraz  trybu  i  kryteriów  wyboru  ofert  zawiera
ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy i Miasta Nisko. 

§5
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej  Urzędu i  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


