
ZARZĄDZENIE NR 472/B/2022 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 463/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5  ust. 4  pkt 1, art. 11 ust. 1  pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 463/B/2022 
Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 
roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w podstawie prawnej zmienia się datę podjęcia uchwały Nr 91/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
28 listopada 2022r. na dzień 24 listopada 2022r., 

2) w części III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALZIACJĘ ZADAŃ Z OBSZARU 
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - drugie zdanie 
otrzymuje brzmienie: "W 2023 roku Gmina Strzegom planuje łącznie przeznaczyć na dotacje z obszaru 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym środki finansowe w wysokości 
600 000,00 zł, w tym na realizację zadania objętego konkursem - 122 500,00 zł.". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl oraz 
w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UZASADNIENIE 

DO ZARZĄDZENIA NR 472/B/2022 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

zmieniającego zarządzenie Nr 463/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2022r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku. 

W związku z koniecznością sprostowania oczywistych omyłek w zarządzeniu Nr 463/B/2022 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku - podjęcie 
niniejszego zarządzenia jest uzasadnione. 
Prostowane oczywiste omyłki nie mają wpływu na warunki, zasady i terminy określone w otwartym 
konkursie ofert ogłoszonym na podstawie zmienianego zarządzenia.     
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