
ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 

WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE 

z dnia 2 listopada 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Gminy Skierniewice w 2022 r. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 

i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1327 i poz. 1812) w związku z Uchwałą Nr 

XXXIV/268/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz.6352) 

oraz uchwałą Nr XXXVI/296/2022 Rady Gminy Skierniewice z dnia 16 marca 2022 r. 

zmieniającą Uchwałę nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 24 listopada 

2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skierniewice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dz. 

Urz. Woj. Łódz. z 2022 r. poz.1824) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

 W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Gminy Skierniewice w roku 2022 przyznaje się dotacje, jak w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Wójt Gminy  

Czesław Pytlewski 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 130/2022 

Wójta Gminy Skierniewice  

z dnia 2 listopada 2022 r. 

 

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w roku 2022 w zakresie: 

 

Kultywowanie lokalnej tradycji i obyczajów, popularyzacja i edukacja społeczna 

       w zakresie: 

 

          a. zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Skierniewice oraz promowanie  

i wspieranie inicjatyw społecznych i działalności kulturalnej na rzecz zachowania i rozwoju 

lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów. 

 

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania 
Całkowity koszt 

zadania (zł) 

Wysokość 

dotacji (zł) 

1. 
STOWARZYSZENIE 

„LUDOWE GRANIE” 

Renowacja i zakup 

elementów strojów 

ludowych oraz 

instrumentów muzycznych 
 

22 000,00 20 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy  

Czesław Pytlewski 

 


	WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE

