
zarządzelieNr13
BurDiŚt.za Kałusfyn'

z dni! 21 maia 2008 rokr .

w sprawie wyboru oferty i udzi€leDia dotacji Da realizację 2d!ń
publiunych Gminy Kałuśzyr z zk]eJu 

''zorganizowanie 
*Tpoczynku

letniego z programem terapeu.yczDo _ prolilaktycznym dla dzieci z€ szkół
podstawosTch z rodzin d]€funkcyjDych i nłodzi€ł gimnfljalnei z rodzil
dysfunkcyinych z gniny KtłuŚz}a'

Na podstavie eL 33 ustalry z dnia 8 ma.oa 1990 r. o smoŹądzie
gmiln}t Dz. U' Nr l42 pof' 150l z 200l r. (z pófd€jsz'mi znial]mi) i
an.1 I 8 usl. I uslary z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicaych ( j. r.
Dz' U. z2 3 r. Nr l5 poz'l48 zpóźnjeisTlm] fmidami) w związku z art.4
ust' i pkL 5 i 1ó i art. 13 usta\ły z dnia 24 l'Wietnia 2003 r. o działalności
pożytktr pubiicaego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96 poz ' 8'73 z 2003 t. (z
póniejszyrni zmiami) zMądzam co nastpuj€:

s1
W u}niku pŹeprowadzenia otwarc8o konl.ursu of€ń - n arca|b.acjęzadarna.
,zorganizowanie wlToczynku letniego z programem tenpestycao
profi1aktyczn}m dla dzieci ze szkół pods.awowych z rodzń d}sfmkcinych i
młodzieł gi'nnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych z Gniny Kah6zyn, ustala się
re oferty, którc v,?łynęły do Urzdu Miejskiego sp€łniająwymogi konkursu
oraz art.14 usta\ły o działalności pożytku pub]iczn€go oraz o wolontariacie.

!2

Udziela się dotacji na r€alizację zadan publicaych następującyln podmiotom:

1) 5000'00z|.- szkołaPodstawowa im' BolesławaPiusa vKałusrynie na
zorganizow2nie w}poczynku leti€go z programem tenpeurycao.
profilaktycaym dla dziei z rcdzin dysfiĘkcyjnych z 8niny Kafuszyn pn.

''L€tnia szkoła zdrcwego wypocz}Tku''' w okresie od 1 lipca 2008 r' do 10
lipca 2008 roku. Mi€jsc€ łykon}Vania zadania - 34.500 Zakopan€' ul-
Frączkówka 67a' ośrodek wypoczynkowy 

''Maria 
,.

2) 4000,00 zr - GiMjum im.6.P.P. Le8. J. Piłsudskiego w Kafuszynie na
zorganizowanie ĘTocz}]:rku letniego z progranm terapeutyczno .
profiiakryca}n młodzieł gimnujah€j z rodzin dysfunkcyjnych z gmitry
Kałuszyn pn. ,, Żyjemy zd]owo i mądrz€'', w okesie od 16 sierpnia 2008 r.



s3
srodk na dotację o której nowa w $ 2 mstały fabezpieczon€ w budżecie
Gminy na 2008 rok przyjęrym uchwaĘRady Miejskiej w Kałuszynie
Nr XI/69/08 z dnia 29 lulego 2008 rcku w driale 85l-och.ona zdrowia rozdz.
85154. pŹeciwdziałanie alkoholihowi' $ 2800 dotacje celowe dla
pozostałych jednosiek za|iczjnych do sektora finusów pub]icaych w
*ysokości 9'000'. zł.

do 29 sielpnia 2008 roku. Miejsce wykon}vania zadania _Lewin Kłodzki,
ul. LasekMiejski 4, ośrodekwypocz)nkowy''Mfuia. woj. dolnoślqóke'

s6
zaftądzeDie wchodzi!'ł i'rcie z duiem podjęcia'

s4
szczegć'łowe zaśady rcalizacji zadania oraz rozliczenia dotacji' o której nowa w
zMądzeniu zosteą określone w umowach zawat|ych z \w. jednositmi
organizacin)mi.

ss
wykonanie zarządzenia powiena się skaJbnikowi Mi€jskiem'


