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Zarządzenie Nr 161/2020 

Wójta Gminy Lipinki  

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert  

na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu pomocy społecznej  

oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w ramach kompleksowej realizacji projektu  „Akademia seniora"  

 
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Zarządzenia Nr 137/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia  

17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w latach 2020 – 2023,  

zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji 

projektu  „Akademia seniora”, po zapoznaniu z protokołem oceny sporządzonym przez Komisję Konkursową, 

zarządzam co następuje: 

 

§1 

Przyznaję Stowarzyszeniu „Nowa Perspektywa”, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz, dotację w wysokości 

3 295 973, 68 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 

sześćdziesiąt osiem groszy), w tym: 

1) w 2020 roku - 702 054,30 zł, 

2) w 2021 roku - 1 014 278,32 zł, 

3) w 2022 roku - 1 014 278,32 zł, 

4) w 2023 roku - 565 362,74 zł, 

na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu pomocy społecznej oraz 

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w ramach kompleksowej realizacji projektu  „Akademia seniora”. 

Na konkurs w przedmiotowym zakresie wpłynęła jedna oferta. 

 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki. 

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
      

 

 

 

 

     WÓJT 

/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy 

 


