
ZARZĄDZENIE NR  0050.46.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wyrzysk 

w roku 2022.

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z póź. zm.),  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1057  z  późn.  zm.)  w  związku 

z „Programem współpracy  Gminy Wyrzysk z organizacjami  pozarządowymi,  kościelnymi  osobami 

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 

działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2022”, stanowiącym 

załącznik  do uchwały Nr  XLIV/450/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 r. w 

sprawie Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami 

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 

działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2022, zarządza się, 

co następuje:

§ 1. Po przedstawieniu opinii na temat ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych przez Komisję konkursową dokonuję wyboru najkorzystniejszych 

ofert organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2022 r. z 

zakresu wspierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Nazwę oferenta, nazwę zadania oraz wysokość przyznanych środków publicznych określa 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§  2.   Wykonanie  zarządzenia  powierza  się pracownikowi  na  stanowisku  ds.  oświaty, 

zdrowia, kultury i  sportu.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 0050.46.2022
Burmistrza  Wyrzyska
z dnia 11 marca 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2022 r.  w   zakresie  kultury, sztuki,  ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wyrzysk w roku 2022.

L. p. Nazwa podmiotu Rodzaj zadania 
publicznego

Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanej 
dotacji w zł

1. Orkiestra Dęta OSP  kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultura i 
dziedzictwa 
narodowego w 
Gminie Wyrzysk w 
roku 2022.

Organizowanie imprez kulturalnych” Kulturalnie z TPW” 2.000 zł

2. Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska Orkiestra Dęta OSP 13.000zł

Całkowita wartość dotacji w ramach zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultura i dziedzictwa narodowego w 
Gminie Wyrzysk w roku 2022”

15.000 zł


