
ZARZĄDZENIE NR 21/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie: dokonania wyboru oferty na  wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu: „Profilaktyka 
uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie  wypoczynku letniego 

z programem edukacyjno-profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy 
Kałuszyn”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018,, poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn.zm.), Uchwały 
Rady Miejskiej w Kałuszynie  Nr XLV/301/2018  z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 
ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. oraz Zasrządzenia Nr 14/2019 Burmistrza 
Kałuszyna z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wspieranie  realizacji zadań 
publicznych z zakresu: „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie  
wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
z Gminy Kałuszyn” – zarządzam co następuje:

§ 1. 

Na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży pn. „Zorganizowanie  wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym  dla dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn” przyznaje się dotację:

1) Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4 w kwocie 
2.000,00 zł., na realizację zadania pn. Wakacje z folklorem, rekreacją i programem edukacyjno-
profilaktycznym. Aktywny wypoczynek letni na polsko-słowackich Orawach”.

2) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Kałuszynie 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4 w kwocie 
2.000,00 zł.,na realizację zadania pn. „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjno-terapeutycznego dla dzieci 
i młodzieży ZAWOJA 2019”

§ 4. 

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru Rozporządzenia  
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

§ 5. 

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Kałuszynie   www.umgkaluszyn.bip.org.pl  , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Kałuszynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie www.kaluszyn.pl.

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza Kałuszyna.
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§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski
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