
ZARZĄDZENIE NR 119/2021 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Choczewo nr 118/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),  art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 6 załącznika do uchwały XLI/307/2021 Rady 
Gminy Choczewo z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Choczewo 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść § 5 ZASADY SKŁADANIA OFERT, KRYTERIA OCENY I WARUNKI 
DOPUSZCZENIA DO PROCEDURY KONKURSWOEJ do załącznik nr 1 Zarządzenia Wójta Gminy 
Choczewo  nr 118/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy 
Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 nadajac mu nastęujące 
brzmienie: 
,,Oferty należy składać w terminie do 19 stycznia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy 
ul. Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
decyduje data dotarcia przesyłki.'' 

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Wójta Gminy Choczewo nr 118/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. 
pozostają bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Choczewo 
 
 

Wiesław Gębka 
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