
ZARZĄDZENIE Nr 13.2023 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 22 lutego 2023 r. 
 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych  

Gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki 

i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, 

czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury 

 
 Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 2.2022 Wójta 

Gminy Złotów z dnia 16 stycznia 2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki  

i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, 

porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury zarządzam co następuje: 

 

§1. 1.Ogłasza się informację z wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy 
Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym 

wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa 

publicznego, kulturywspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2. Treść ogłoszenia z wyboru ofert i udzielenia dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy w Złotowie, 

który w swoim zakresie czynności wykonuje zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu 

ofert. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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OGŁOSZENIE 

Informacja z wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023 
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