
Zarządzenie Nr 37/2021 

Wójta Gminy Pępowo 

z dnia 1 czerwca  2021 r. 

 

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),  art. 13 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz 

Uchwały nr XX/153/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 września 2020 roku w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

 

Zarządzam co następuje: 

 

§1 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia na realizację zadań publicznych, 

finansowanych z budżetu Gminy Pępowo, określonych w  Programie współpracy na rok 

2021 Gminy Pępowo 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, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

2. Warunki konkursu oraz rodzaje zadań publicznych zlecanych do realizacji określa załącznik 

nr 1 do Zarządzenia: OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2021 roku przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 

2021 

 

§2 

 Wykonanie zadania powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich. 

 

 



§3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Pępowie oraz na stronie internetowej www.pepowo.pl. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         Wójt Gminy Pępowo 

         /-/ Grzegorz Matuszak 


