ZARZqDZENlE Nr 186/8/2019
BURMISTRZA MIASTA IGMlNY SEROCK
z dnia 5 grudnla 2019 r.

w sprawie ogioszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publlunego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2,art. 13 ust. 1-3,ust. 5 i art. 14 ustawy
z dnia 24 kwietnla 2003 r. o dziatalnofci poiytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r, poz. 688 ze zm.) w zwigzku z 5 8 pkt 7,s lo,§ 11,5 12 rocznego programu
wspMpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarzpdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci poiytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, stanowigcym zatgcznik do uchwaty
Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwaienia
na rok 2020 rocznego programu wspbipracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami
pozarzgdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r.o dziatalnofci poiytku publicznego i o wolontariacie, zarzgdzam co nastgpuje:

1. Ogiaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzgdowych oraz innych
podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnofci poiytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania
publicznego pod tytuiem ,,wspieranie aktywnoici senior6w poprzez prowadzenie
dziatalnoici kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacje zdrowego stylu
iycia".
2. Treft ogioszenia stanowi zatgunik do zarzgdzenia.

Wykonanie zarzgdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.

Zarzgdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

ZaQunik
do Zanqdzenia nr 186/8/2019
Burmistrza Miasta iGminy Serock
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
dziatajqc w oparciu o art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 11ust. 1i ust. 2, art. 13 ust. 1-3, ust. 5 i art. 14 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku publiunego i o wolontariacie
(Dr. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w zwiqzku z 9 8 pkt 7,s 10,s 11, 5 12 rocznego programu
wsp6tpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, stanowiqcym zatqcznik do uchwaty
Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
na rok 2020 rounego programu wspotpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie
ogtasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie
realizacji zadania publicznego pod tytutem ,,wspieranie aktywnoici seniordw poprzez
prowadzenie dziatalnofci kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacje zdrowego
stylu iycia".
I.

RODW ZADANIA I WSYOKOS~~ R O D K ~PUBLIQNYCH
W
PIANOWANYCH NA JEGO
REALIZAUE:
1. Rodzaj zadania publicznego: Dzialalnoit na rzeu os6b starszych.
2. Nazwa zadania: ,,wspleranie aktywnold senior6w poprzez prowadzenie
dziatalnold kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacje zdrowego
stylu iycia" polegajqcego na: prowadzeniu dziatalnoici kulturalnej oraz
edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, popularyzacjp zdrowego stylu iycia
i rbinych form aktywnofci seniorbw, organizowaniu imprez integracyjnych,
rozwijaniu aktywnoici sportowej i rekreacyjnej, zapobieganiu wykluueniu
spotecznemu, prowadzeniu dziatali wspierajqcych wzrnacnianie lub odzyskanie
zdolnoici do funkcjonowania w spoteczehstwie oraz tworzeniu warunkbw
sprzyjajqcych zapewnieniu kontaktdw z otoueniem, prowadzeniu edukacji
w r6inych dziedzinach wiedzy a w szczeg6lnoici w zakresie nowych technik
cyfrowych, wspieraniu aktywnoici kulturalnej oraz utatwianiu dostgpu do d6br
kultury osobom starszym, wspieraniu aktywnofci spotecznej i obywatelskiej os6b
starszych.
3. Wysokoit frodk6w planowanych na wsparcie realizacji zadania: nie wiecej n i i
25.000zt (downie: dwadzieicia pigt tysiecy ztotych).

