
Zarządzenie Nr OR.0050.208.2017 

Burmistrza Miasta Wisła 

z dnia 15 listopada 2017r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wisła na rok 2018  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2017r. 

poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817), projektu 

Uchwały Budżetowej na rok 2018, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Rady 

Miasta Wisła nr XXXIV/456/2017 z 26 października 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2018” 

 

 

§  1 

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 2018 

przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                  

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.       

            

 

§  2 

Ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia i podlegają ogłoszeniu                               

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na 

stronie internetowej www.wisla.pl.: 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 

2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa stanowi załącznik nr 1. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 

2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy           

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638) stanowi załącznik 

nr 2. 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 

2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym stanowi załącznik nr 3. 

4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 

2018 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób stanowi załącznik nr 4. 

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 

2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stanowi załącznik 

nr 5. 

6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 

2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik nr 6. 

http://www.wisla.pl/


§  3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§  4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta Wisła 

Tomasz Bujok 

 

 

 

 

 


