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Zarządzenie Nr 112/2022 
Burmistrza Obornik 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie:  ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu 
zdrowia publicznego. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020.152 t.j. ze zm.), art. 14 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (Dz.U.2021.1956 t.j. ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U.2021.642) oraz art. 4¹ ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 t.j. ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku następującego 

zadania z zakresu zdrowia publicznego: 
Organizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczki, półkolonii lub kolonii 

z elementami profilaktyki. 
2. Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w dziale 851 rozdziale 85154 

w budżecie Gminy Oborniki na rok 2022. 

§ 2 
1. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  
2. Wzór oferty na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowi załącznik do 

ogłoszenia o konkursie. 
3. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowi 

załącznik do ogłoszenia konkursie. 

§ 3 
Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Obornikach, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Obornikach i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach. 

§ 4 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zaopiniowaniu ofert przez komisję konkursową 

powołaną przez Burmistrza Obornik w drodze odrębnego zarządzenia i po akceptacji 
Burmistrza Obornik. 

2. Regulamin postępowania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu zdrowia publicznego, o których mowa w §1 ust. 1  stanowi załącznik 
nr 2 do zarządzenia. 

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert 
w oparciu o Kartę oceny oferty, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.  
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§ 5 
Wsparcie wykonania zadań, o których mowa w §1 ust. 1 i uruchomienie środków nastąpi na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Oborniki a przedstawicielami organizacji lub 
podmiotów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. 

§ 6 
Przeprowadzenie konkursu ofert powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


