
Zarzqdzenie Nr348/B/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 13 grudnia 2016r. 

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. 2016r., poz. 446 z poin. zm.), art. 11 ust. 1 i ust 2, art. 13 ust. 1-3, ust. 5 
i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) w zwiqzku z 9 8 pkt 7, 910, 911, 912 rocznego 
programu wspotpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici 
poiytku publicznego i o wolontariacie na 2017r., stanowiqcym zatqcznik do Uchwaty 
Nr 266/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia 
na rok 2017 rocznego programu wspotpracy 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 pozytku publicznego i o wolontariacie zarzqdzam co, nastqpuje: 

1. Ogtaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych oraz innych 
podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod tytutem ,,wspieranie aktywnoici seniorow poprzez prowadzenie 
dziatalnoici kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacjq zdrowego stylu 
zycia". 

2. Treid ogtoszenia stanowi zatqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia. 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 
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Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zatqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr /B/2016 
Burrnistrza Miasta i Grniny Serock 

z dnia 13 grudnia 2016r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

Dziaiajqc w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. 2016r., poz. 446 z pozn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust 2, art. 13 ust. 1-3, ust. 5 
i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) w zwiqzku z $ 8 pkt 7 lit a - e, 510, 511 ust. 1-4, 
$12 ust. 1-11 rocznego programu wspbtpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2016r., stanowiqcym 
zaiqcznik do Uchwaiy Nr 266/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. 
w sprawie uchwalenia na 2017 rok rocznego programu wspotpracy gminy Miasto i Gmina 
Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci poiytku publicznego i o wolontariacie 

ogtasza otwarty konkurs ofert 

dla organizacji pozarzpdowych oraz innych podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod tytuiem ,,wspieranie aktywnoici seniorow poprzez 
prowadzenie dziaialnoici kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacjq 
zdrowego stylu iycia" 

I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOSC SRODKOW PUBLICZNYCH PLANOWANYCH 
NA JEGO REALIZAUE: 

1. Wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock, 
2. Rodzaj zadania: ,,wspieranie aktywnoJci seniorow poprzez prowadzenie dziaialnoici 

kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacjq zdrowego stylu iyciaN 
polegajqcego na: prowadzeniu dziatalnoici kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie 
ochrony zdrowia, popularyzacjq zdrowego stylu zycia i roznych form aktywnoici 
seniorow, organizowaniu imprez integracyjnych, rozwijaniu aktywnoici sportowej 
i rekreacyjnej, zapobieganiu wykluczeniu spoiecznemu, prowadzeniu dziatan 
wspierajqcych wzmacnianie tub odzyskanie zdolnoici do funkcjonowania 
w spoieczenstwie oraz tworzeniu warunkow sprzyjajqcych zapewnieniu kontaktow 
z otoczeniem, prowadzeniu edukacji w roinych dziedzinach wiedzy a w szczegolnosci 
w zakresie nowych technik cyfrowych, wpieraniu aktywnoici kulturalnej oraz 
uiatwianiu dostqpu do dobr kultury osobom starszym, wspieraniu aktywnoici 
spoiecznej i obywatelskiej osob starszych. 

3. Wysokosc irodkow planowanych na wsparcie realizacji zadania: nie wiqcej niz 
15 000 zt. 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJl 

1. Postqpowanie konkursowe odbywac siq bqdzie zgodnie z zasadami przyznawania 
dotacji, ktore zostaiy okreilone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaialnoici 
poiytku publicznego i wolontariacie oraz rocznym programie wspoipracy gminy 








