
Zarządzenie Nr 795/OSR/2016 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 6 kwietnia 2016 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2016 r. poz. 239.) i art. 221 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. 
zm.2) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu 
Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PREZYDENT MIASTA  
PREZYDENT MIASTA   
KĘDZIERZYN-KO ŹLE 

                                                                                            Sabina Nowosielska (-) 
 
 
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji: 
Zastępca Kierownik Wydziału  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Jan Kwiczak (-) 

ERZYN-KO ŹLE 

  Sabina Nowosielska (-) 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 
poz. 1890. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 
poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 
532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 
1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150. 


