Zarządzenie Nr 68/2013
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 3 czerwca 2014 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr 345/13
Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz § 5 pkt 2 załącznika do
uchwały Nr 374/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014” zarządzam, co następuje:
§1
1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ
ORAZ
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW W 2014
ROKU.
2. Gmina Celestynów będzie zlecać realizację wyżej wymienionego zadania publicznego
w formie wspierania w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.celestynow.pl;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Celestynów;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Celestynów, www.celestynow.pl.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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