
ZARZĄDZENIE Nr ORG.050.169.2023 

Burmistrza Miasta Chrzanowa 

z dnia 19 kwietnia 2023 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Chrzanów               

w 2023 r. w zakresie zdrowia publicznego, których adresatami są mieszkańcy Gminy 

Chrzanów.   

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 

z 2023 r., poz. 40), oraz art. 2 pkt 2, 3, 5 i 9 w zw. z art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1, art. 15 ustawy                                          

z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1608) oraz uchwałą Nr  

XLIV/452/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki                                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych oraz uzależnień behawioralnych                   

w Gminie Chrzanów na lata 2022-2023 

Zarządzam:  

§ 1 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań własnych Gminy Chrzanów 

w zakresie: 

-  Zorganizowania wyjazdów dzieci ze świetlic profilaktyczno – środowiskowych i świetlicy   

   terapeutycznej ze środowisk dysfunkcyjnych na letnie obozy profilaktyczno – terapeutyczne. 

   Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2023 wynosi       

   60 000,00zł. 

§ 2 

1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi  załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

3. Wzór karty oceny stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

5. Wzór korekty kosztorysu stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

6. Wzór sprawozdania częściowego i końcowego stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia. 

7. Wzory oświadczeń stanowią załącznik Nr 7 do zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 

§ 4 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu za zasadach           

określonych art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 

 z 2022 r., poz. 1608). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                   



 

 

 

 


