
zarządzeli. Nr 2112006
BufmiśtEa KałWzyna

z dnia 18 naja 2006 roku

w sprlwi€ wyboru of€rty i udzi€|€Dia dotacji na roa|izmję zldań
pub|icznych GmiDy Katuszyn z zakre,u 

'zoĘanizow.nte 
w}Toczynku

letniego z program€m terapoutyczno - protl|aktycznym dla dzieci ze szkół
podstawowych i nłodzieży gimnaz.ialnei z rodzin d$funkcyinych z Gmitry

Na podstawie ań' 33 usta$1 z dnia 8 marca 1990 !' o smorządzi€
gminnym Dz. U' Nr 142 poz' 1501 z 2001 r. (z póa'iejszyni zmianami) i
ań' l 18 ust' 1 ustalry z .lnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicnych ( j. t.
Dz'U.z2 3 r. Nr l5 poz.l48 z póhi€jszymi zmianarni)wzwiązkuzalt.4
ust.lpkt' 5 i 1ó i art. 13 usiawy z dnia 24 kwiehia 2003 r' o działainości
poą''ttu publioa€go i o wolontaiiaci€ Dz' U. Ni 96 poz ' 873 z 2003 t' ę
późfiejszymi zńanam|) za|zĄdzam co następujei

s1
w w}oiku pŹeprowa.Izenia otvlat€go koDkursu of€rt - na r€ali@ję

zadania|''zorganizowanie wypocz}nku letni€8o z programem lerapeutyczno
profilakrycalyn dla dzieci fe szkół podstawowych i młodd'eżx Ennnaz]a]rej z
rodzjn d$fu'kcinych z Gniny Kałuszyn'' ustala się @ nstępuj€:

l. odrzuca sĘ ofertę Nr 3 szkoły Podstawo]łej w Kałuszynie ,ł.oło
Turystyczne PTSM/ z powodu braku progarnr t€rapeulłrno.
profilakyczrego.

2. w wynilo ocenpozost.łe oferty spełniająwyno8i konkEsu oru ań'14
ustawy o działa]ności pożrytku publichego onz o wolontariacie.

s2
Udziela się dotacji M realizację zadan publicaych następującym

l. szkoła Pods1.wowa w Kałusz}nie w rłysokości 4'000'- zł' w tym na
organizację \ł}poczynku l€tiego dla dfieci z lodzin dysfimkcinych:

a) w miejsmwości Paste*a koło Kudowy Z&oju - 3.000'.2ł
b) ,'wakacje z Folklorem,' połqlzone z udziałem w Fest vatu Kulfury

|ułodziezy szkol'ej Kielce 2006 l.000'. zł'
2. cimnżjum w Kałusz}.nie w wysokości ]'000'. zł. na orgmifację

\łrypoczynku let €go dla dzi€ci z rodzin dysfunkcinych w Rejonie
7ałopfue o|cfa. Pomnjn lRybkówła fraczkówka ' '



$3

Środki na dotBcję o kńrej mo\ła w 0 2 zostav zabezpieczone w budż€€ie
Gminy na 2006 rok przyjębm uchwałąRady Miej skiej w Kałuszynie
Nr x\łIV164l06 z dnia 25 lutego 2006 roku w dzia1e 8sl-ochona zdlowia
rozdz' 85154" p%civdziałdie alkoholizno\łi, ś 2800 - dotacje celowe dla
jednosrek zaliczonych do sekt,ora fnansów publicznych w wysokości 7'000,. zł.

s4

szczgzaowe zasady rca||z^cji zsdanjA ffiz |oz]icnnia dotacji' o której
mowa w n'Ądzeniu zostaĘ okjeślon€ w umowa.h zawaItych z ww'
jednosdGni oiganŁacinyni'

ss
wyLonanje 7arządf enia powjerza siś skańnikowi Miejskjernu'

$ó

zarządzenie wchodzi w łcie z dniem podjęcia.

Bumiś.hrth!ż',m

zofrt oema


