
ZARZĄDZENIE NR 205/2022 
BURMISTRZA SOŚNICOWIC 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia 

na terenie gminy Sośnicowice w latach 2023-2024 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2022 r., 
poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LI /401/2022 Rady Miejskiej 
w Sośnicowicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2024 

zarządzam co następuje: 

§ 1.  
 

1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023-2024 
zadania publicznego na terenie miasta i gminy Sośnicowice z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia poprzez przyznanie dotacji w łącznej kwocie: 200 000 zł 
(słownie: dwieście tysięcy złotych ). 

2. Wykaz organizacji, którym udzielono dotacji określa załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 
2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, stronie internetowej 
Gminy Sośnicowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Burmistrz Sośnicowic 
 
 

Leszek Kołodziej 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 205/2022 
Burmistrza Sośnicowic z dnia 29.12.2022 r. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania Wysokość przyznanej dotacji 

Caritas Diecezji Gliwickiej  
ul. Ziemowita 2 44-100 Gliwice  

KRS: 0000247809 

Wspieranie realizacji zadań 
publicznych Gminy Sośnicowice w 

zakresie ochrony i promocji 
zdrowia 

200 000 zł w tym: 
na 2023 r.: 100 000 zł  
na 2024 r.: 100 000 zł 
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