
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.16.2023 
BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 
art. 15 ust. 2 lit. h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490, z 2022 r. poz. 1265 i 1812), zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług 
Społecznych w Gogolinie w dniu 20 grudnia 2022 r. na realizację zadań publicznych gminy z zakresu zakresu 
ochrony i promocji zdrowia w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego 
z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” - Zajęcia indywidualne z dietetykiem, 
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Gogolina 
 
 

Joachim Wojtala 
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Załącznik do zarządzenia Nr Or.I.0050.16.2023 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych gminy z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 12 stycznia 2023 r. wpłynęła 1 oferta. Rozpatrywana oferta 
jest zgodna z wymogami ogłoszenia o konkursie i podlegała ocenie. Komisja konkursowa, powołana przez 
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, w dniu 18 stycznia 2023r. dokonała oceny merytorycznej 
złożonej oferty. Na realizację zadania w budżecie Gminy Gogolin zabezpieczono: 68.400,00 zł. Zlecenie 
realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na 
sfinansowanie jego realizacji. 

Nazwę oferenta, nazwę realizowanego zadań i przyznaną kwotę dotacji przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł realizowanego zadania 
Przyznana 

kwota dotacji 
(zł) 

1 Stowarzyszenie Oświatowo-Artystyczne 
„Edukacja Ku Przyszłości”  

Zajęcia indywidualne 
z dietetykiem 68 400,00 

Razem 68 400,00 
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