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    Zarządzenie Nr 11/2012 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 24 maja 2012 r. 

  

w sprawie: dokonania wyboru oferty na  wspieranie  realizacji zadań 

publicznych z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego” 
 

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

gminnym Dz. U.  Nr 142 poz. 1501 z 2001 r. (z późniejszymi zmianami) oraz  

art. 5 ust.4 pkt.2 w związku z ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 

234, poz. 1536 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie wzoru oferty realizacji 

zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego   i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 6, poz. 25) oraz ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr X/63/2011 

z dnia 30 listopada 2011r . w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012 r. 

 

 

§ 1 

 

Na realizację zadania  publicznego z zakresu: „ Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego” przyznaje się dotacje na zadania: 

1. „Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, 

działalności wydawniczej, promującej dziedzictwo kulturowe i historię 

Gminy Kałuszyn” Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej 05-310 

Kałuszyn, ul. Warszawska 45, w  wysokości 2.500,00 zł  na realizację 

zadania pn.  „Wydanie dwunastego zeszytu „Rocznika Kałuszyńskiego”. 

 

2. „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego z zakresu prowadzenia 

orkiestr dętych” Stowarzyszeniu  Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w 

Kałuszynie, ul. Warszawska 7, 05-310 Kałuszyn, w wysokości 3.000,00 zł. 

na realizację zadania pn. „IV Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr 

Dętych w Kałuszynie” 

 

§ 2 

 

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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§ 3 

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.   

 

§ 4 

 O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. 

§ 5 

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, 

będącego załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie wzoru oferty realizacji 

zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

 

§ 6 

 

1. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej 

zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie; 

3) na stronie www.kaluszyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 

 

§ 7 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza Kałuszyna. 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                         Burmistrz Kałuszyna 

 

                                                                                                  Marian Soszyński 

http://www.kaluszyn.pl/

