
      Zarządzenie Nr 784.2022 

       Burmistrza Miasta Jawora 

        z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2022 roku.  

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2g ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), uchwały Nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia  

17 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok oraz uchwały  

Nr XXX/264/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2022 r. ogłoszonego zarządzeniem Nr 741.2021 Burmistrza Miasta 

Jawora z dnia 30 listopada 2021 r. z zakresu: 

1) Ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka uzależnień, 

2) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

3) Wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 763.2021  

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 grudnia 2021 r. udziela się dotacji celowej na 

realizację zadań publicznych z zakresu wymienionego w ust.1, zgodnie z treścią 

załącznika do niniejszego zarządzenia. 

3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budżecie Gminy 

Jawor na rok 2022. 

4. Zakres i warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowach zawartych 

pomiędzy Gminą Jawor, a oferentami. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworze. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
Z up. BURMISTRZA 

Ewelina Szynkler 

ZASTĘPCA BURMISTRZA  

 

 

 

 

 

 



       Załącznik  
        do Zarządzenia Nr 784.2022 

Burmistrza Miasta Jawora 

 z dnia 28 stycznia 2022 r. 
 

§ 1. 

Podział środków na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 

profilaktyka uzależnień:  

L.p. Nazwa podmiotu 
Rodzaj 

zadania 
Nazwa zadania  

Wysokość 

przyznanych 

środków 

1. 

ZHP Chorągiew 

Dolnośląska Hufiec  

w Jaworze 

 Ochrona  

i promocja 

zdrowia   

– 

Profilaktyka 

uzależnień 

 

Harcerska Świetlica 27.000 

2. 

Charytatywne 

Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Osobom 

Uzależnionym 

Współuzależnionym oraz 

Ofiarom przemocy 

„AZYL” 

Podejmowanie działań na rzecz promowania 

abstynencji i trzeźwego życia w tym 

prowadzenie klubu abstynenta 

20.000 

3. 
Oddział PTTK Ziemi 

Jaworskiej w Jaworze 
Organizacja imprez turystycznych  8.000 

Razem 55.000 

 

§ 2. 

Podział środków na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania: 

l.p. Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Nazwa zadania  

Wysokość 

przyznanych 

środków 

1. 

ZHP Chorągiew 

Dolnośląska Hufiec  

w Jaworze 

Nauka, 

szkolnictwo 

wyższe,  

edukacja 

oświata i 

wychowanie 

Nauka nie idzie w las 5.000 

RAZEM 5.000 

 

§ 3. 

Podział środków na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:   

l.p. Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Nazwa zadania  

Wysokość 

przyznanych 

środków 

1. 
Klub Sportowy 

„Jaworzanka 1946” Jawor 

Wypoczynek 

dzieci i 

młodzieży 
 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży  

w okresie ferii zimowych – obóz piłkarski  

w Głuchołazach 

10.000 

RAZEM 10.000 

 

 


