ZARZĄDZENIE NR 51/2022
BURMISTRZA DRZEWICY
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie
realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach inicjatywy
,,Granty Obywatelskie 2022"
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005), 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 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857),
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygam otwarty konkurs ofert na
realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach inicjatywy ,,Granty
Obywatelskie 2022".
2. Udzielam dotacji w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców sołectwa Brzustowiec” dla podmiotu - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzustowcu.
§ 2. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
2. W biuletynie informacji publicznej.
3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drzewicy
Janusz Reszelewski
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ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA DRZEWICY
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie
realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
w ramach inicjatywy ,,Granty Obywatelskie 2022"
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005), 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 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857),
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygam otwarty konkurs ofert na
realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
w ramach inicjatywy ,,Granty Obywatelskie 2022".
2. Udzielam dotacji w wysokości 80.000,00 zł na wykonanie zadania pt. „Aktywne wspólnoty i społeczności
lokalne w Gminie Drzewica” dla podmiotu - Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy.
§ 2. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
2. W biuletynie informacji publicznej.
3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drzewicy
Janusz Reszelewski
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ZARZĄDZENIE NR 53/2022
BURMISTRZA DRZEWICY
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie uznania celowości i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie
realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005.), 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 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857),
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego , zaproponowanego w ofercie złożonej w dniu
11 maja 2022r. udzielam Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków, Zarząd Koła w Drzewicy, z siedzibą przy
ul. Szkolna 34, 26-340 Drzewica, dotacji w kwocie 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł.)
2. Dofinansowaniem zostaje objęte zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia
pod tytułem „Prowadzenie działań na rzecz diabetyków w Gminie Drzewica”.
§ 2. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
2. W biuletynie informacji publicznej.
3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drzewicy
Janusz Reszelewski
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