
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2022 
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW 

z dnia 12 października 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej 
Człuchów w 2022 r. z zakresu rewitalizacji 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust.3 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z. późn. zm.) i w 
wykonaniu uchwały nr XXXIV.286.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 
2022 rok”  zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia i ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu rewitalizacji. 

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego 
realizację. 

§ 2. Wykaz ofert, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie oraz w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i zostały wybrane w celu realizacji zadań wskazanych w § 1 ust. 1, ofert, 
które spełniają wymogi, lecz zostały rozpatrzone negatywnie  oraz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia, 
zawiera ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Człuchowie, 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie oraz na stronie internetowej  www.czluchow.eu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz 
 
 

mgr Ryszard Szybajło 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.140.2022 

Burmistrza Miasta Człuchów 

z dnia 12 października 2022 r. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku z zakresu rewitalizacji 

Zadanie pn. "Interaktywne kreacje" 

Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota dofinansowania 
1 "Interaktywne kreacje" 

 Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga 
10 000,00 zł 

2 "Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Okrągły Stół dla 
Puszczy Białowieskiej" 
Fundacja Instytut Białowieski 

oferta odrzucona  
na etapie oceny formalnej 

Łącznie: 10 000,00 zł 

Zadanie pn. "Warsztaty dla seniorów" 

Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota dofinansowania 
1 "#Ekologia, nasza wspólna sprawa" 

 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
10 000,00 zł 

2 "Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Okrągły Stół dla 
Puszczy Białowieskiej" 
Fundacja Instytut Białowieski 

oferta odrzucona  
na etapie oceny formalnej 

Łącznie: 10 000,00 zł 

  

 

   

Burmistrz 
 
 

mgr Ryszard Szybajło 
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