
ZARZĄDZENIE NR 9/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tj. Dz. U.
2023 r. póz. 40), w związku zart.l5ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r., póz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr
Ł/401/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na rok 2023, zarządzam co następuję:

§ l. l. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 2/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 9 stycznia 2023 r. dokonuję rozstrzygnięcia i ogłaszam
wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku:

a) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego
Zarządzeniem nr 208/2022 Burmistrza Miasta l Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2022 r.:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach - wsparcie zadania pn.: Prowadzenie orkiestry dętej oraz
nauka gry na instrumentach", poprzez udzielenie dotacji w wysokości 90.000,00 zł.

b) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszonego Zarządzeniem nr 209/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2022 r.:

- Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza wJabłkowie - powierzenie zadania pn.: 10. jubileuszowa
edycja projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch", poprzez udzielenie dotacji w wysokości
44.995,00 zŁ

c) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem nr
210/2022 Burmistrza Miasta l Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2022 r.:

- Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy „Wełna" w Skokach - wsparcie zadania pn.: Organizacja
zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć sportowych
i rekreacyjnych, poprzez udzielenie dotacji w wysokości 100.000,00 zł.

d) z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem nr 211/2022 Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2022 r.:

-Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu - wsparcie zadania pn.:

Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej, objęcie specjalistyczną opieką m.in. lekarską,
pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, psychologiczną osób w terminalnych stadiach choroby
nowotworowej zarówno w formie stacjonarnej jak i terenowej, poprzez udzielenie dotacji
w wysokości 20.000,00 zł.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi na podstawie umów.

§ 2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na stronie mtemetowej Urzędu,

c) w siedzibie Urzędu Miasta l Gminy Skoki.
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§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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