
ZARZĄDZENIE Nr 445/08/2019 

PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert  

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. 

„Zwiększanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców Miasta Starogard 

Gdański” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 późn. zm.1), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz §10 Uchwały 

Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 

których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 

zarządza się, co następuje: 

 § 1. Gmina Miejska Starogard Gdański w celu realizacji zadań pożytku publicznego przez 

organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w ramach „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zwiększanie 

świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców Miasta Starogard Gdański”, na który 

przeznacza się budżet w wysokości 10.000,00 zł. 

 

  § 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w 

serwisie Witkac.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański, na 

stronie internetowej www.starogard.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Starogard Gdański. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 


