
zar,ądzenie Nr 13
BurmistŻa Kaluszyna

z dnia 23 naja 2007 roku

w sprrwie *Tboru oferry i udzielenis dotacji na realizację zadań
publicznych Gminy lGIuszyn z zakresu 

'Zorg.nizowanie 
wlToczynlar

letni€go z progr.mem tenpeutyczno. profllalćycznym dla dzieci 2ć szkół
podstawo$Ych z rodzin dysftrIkcyjnych i n|odzieł gimnaziahej z rodzin
dysfunkcyioych z gftiny KałNzyn''

Na podstawi€ at' 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoEądzie
gminnym Dz. U. Nr 142 poz' 1501 z 2001 r. (z !óaiejszyni zmianami) i
art.1 18 ust' 1 usŁalłY z dnia 26 listopada 1998 r' o finansach publicmych ( j. t.
Dz.U'z2 3 r' Nr 15 poz.148 zpózniejsami hianmi)weiązkuza1t.4
ust.l pkt. 5 i 16 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 I. o działalności
pożytku publicaEgo i o wolonta.iacie Dz. U' Nr 96 poz. 8,73 z 2003 L (z
późniejszymi anianami) zŹądzań co nasĘpuje:

sr
w &.}łtiku przeprowadzenia otwańego konklBsu of€rt - na realizację zadania:
,Zo1ganizowad€ łfpoczynku letniego z progamem terapeutycao -
profilakryczĄ.m d]a dzieci ze szkół podstawow}'€h z rodzin d)tsfunkcyjnych i
młodzieł gimnuja]nej z rodzin dysfimkcyjnych z Gminy Kałuszyn'' usiala Śię

l' odraca się oferty:
a) Nr 2 . szkoły Podstawow€j im. Bolesława Prusa w Kałuszynie zespló'ł

Pieśni i Tdca KASIAN1ECKA na '' warsztaĘ t.necz1e i działmia
artystycaE inspiracjądo a]qvności dzieci i młodziezy w Kałuszy €
zorganizowalie wypoozpku l€tniego z program€m terapeurycno -
profilaktycznym dla dzieci z rodzin dystunlcyjnych' w Kielcach; -
z powodu braku załącmnego Fogmmu teEP@tyczlo-profi1al1ycaEgo.

b) Nr 3 - Domu Kultur/ w KałuŚzynie na 
''watacj€ 

na spońowo''
organizcja leniego wyPoczynlo dla dzieci i nłodzieżT z rodzin
dysfuDkcyjnych w okesie od 01.07.2007 do 31 '08'2007 w Kałuszynie ul'
wmszawska 45l z powodu bmku załączonego proglm'l terapeutycao.
profilaklyczne8o oraz okeśtenia ilości dzie.i ucrestniczących w
nf,poczlrlor let m.

2. w wniku oc€npozostałe oferty spełniająwynogi konkusu oraz ari.14
ustrwy o działalności poąl'it! publicaego oraz o wolontaliacie.



s2
Udziela się doteji na realifację zadai publicznych następuj ąc}m podniotom:

1. sfkoła Podstawowa in Bolesława Prusa 
'v 

Kałuszyni€ lta orgmi@ję
wypoczynku l€tniego d1a dzieci z ro&in dysfiDkofnych,.Makacina
szkoła neuń, w niejscomści Miko%wo u]. Gdańska 14' 82-103
stegna ( w okesi€ od 03 lipca 2007r' do l] liPca 2007 r.) w ]łysokości
5000'- zł.
Gifulazjum irn'Ó'P'P' Leg' J' Piku&kiego s Kafu).yrie na
,,Wpoczynek |etni ( z pro8ramem profilaktycalyn) ''szkoła pronująca
zdrowie'' w Jajosławcu ( w okesie od 22 lipca 2007 r' do 04 sierpnia
2007 r') w sTsokości 4000'. zł'

s4
szczegć'ow€ zasady rea]izacji zadania oM lozlicz€nia dotacji, o której mowa w
zŹądreni! zostaną okeślon€ w umowach awńr.h z \N. jednosdmi
oĘanjzacinymi'

$s

$3

Śrcdki na dotację o której ńowa w $ 2 zostały zabezPieczon€ w budżcie
Gminy na 2007 rok plzyj ęb/n uchwałą Rady Mi€jshej w Kahrszynie
Nr Ml6/07 z dnia 24 lut€go 2007 roku w dziale 8sl.oclrcna zdlowia lozdz.
85154. prz€ciwdziałanie alkoholizmowi, s 2800 - dotacje celow€ dla
pozostałych jednoŚtek z^licz^rych dn sektora finansów publicznych w
\łysokości 9.000,- zł.

wykovnie 7łfąd4nia powier s;ę sLfubnikos; MiejskjemL.

$6

Zażądrenie w.hodfj v i.ycie z dni€m podjęcia.


