
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr  95/2022 Wójta Gminy Dywity 

z dnia 20.05.2022 roku 

 

E.524.2.2022.AN                                                                                              Dywity, 20.05.2022 rok 
OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 11 ust.1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) .) oraz  uchwały Rady Gminy 

Dywity Nr XXXII/303/21 z dnia 25.11.2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022” 

Wójt Gminy Dywity 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: 

 Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
- powierzenie realizacji zadania: 

prowadzenie działań w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami. 

Planowana wysokość środków na realizację usługi opieki wytchnieniowej – 78 336,00 zł, 
w tym: 

1) planowana kwota środków finansowych na realizację usługi opieka wytchnieniowa – 
76 800,00 zł, 

2) koszt obsługi programu – 2% faktycznie wykorzystanych środków na realizację 
zadania, nie więcej niż 1 536,00 zł. 

 

Termin realizacji zadań: rok 2022. 

Termin i miejsce składania ofert: od dnia 20.05.2022r. - daty ogłoszenia konkursu na gminnej 

stronie BIP - do dnia 10.06.2022r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy  Dywity, 

ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity. 

Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań oraz termin, tryb i kryteria 

wyboru ofert określa Regulamin otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Gminy Dywity w roku 2022, który jest dostępny w Biuletynie Informacji 

Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki międzygminne  oraz 

www.gminadywity.pl  zakładka: gmina z polotem - organizacje pozarządowe. 

Druki ofert można pobierać drogą elektroniczną ze strony gminnego Biuletynu Informacji 

Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki gminne oraz 

www.gminadywity.pl  zakładka: gmina z polotem - organizacje pozarządowe.  

 

 

     WÓJT GMINY 

(-) Daniel Zadworny 

 
 


