
zarądzerie Nr 22n9
Burmistrra Kalmzyos
z dnia 01.06.2009 roku

ł sprafie Fybon of.rly i tr{Łic|Cnit dolacji n. r€'|iztcjt ad!ń puh|i.nyct GBiDy
Kt|uŚżyr ż ż.kr.śu zoRcANIzowANID vĄ?oczYN(U LElNrEGo z
PRoGRAMEM PRoFILAKIYCZNo TERAPEUIYCZNYM DLA DzlEĆI t
MŁoDZIEŹY z RoDzIN DYSFI'NKCYJNYCII

Na podstawie an' 33 usta$f z dnia 8 mafca 1990 r. o sanorz-ądzie
gminnym Dz' U. Nr 142 poz' 1501z2001r' (z późniejszymi mim'mi) i
art.I l8 ust.l ustawy r dnia 26listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.
Dz' U. z2_3 t. Nt |5 poz.148 z późiejszyrd midmi) w niązl'T z art'4

9 ust'l pk. 5 i 16 i art' 13 usiawy z dnja 24 kwi€E a 2003 I. o działalności
poz)tku publicaego i o woloniada€ie Dz' U' Nr 96 poz. 873 z2oo3 r' (z
późniejszymi znianami) rcądm co nśtępuje:

W w}.niku przeprowadzenia ofwarlego konkursu ofeń - na realizacj ę zadania:
zorganizowanie wypoczynl.u ]etniego z progĘrnem plofi laktyczno
tetpeutycznym dla dzi€ci i nrłodziezy z rodzin dysfulkcyjnych
ustala się, że ofeńy' kór€ s?łynęły do UŹędu Miejskiego spełniająwymogi
konkursu oraz a]t.14 ustawy o działalności pożrku publicaEgo oraz o
woionbriacie.

A2

Udziela się dotacji na rcalizację zad€n publicznych następującym podmiotom:
.' 1 ' szkoła Podst'wowa im. Bolesław5 Prus5 w Kałuszynie zorganizowanie

ł}pocry o letaiego z progranem profi laktyczno.terap€utycznym d]a
dzi€ci z rodzin dysfmkcinych pn. ,' ZdJowo i bezpi€cznie na
nazurskich jeziorach ''- kworz doracji - 2.,700'00 zł'

2' Gimnazjum irn.ó'P-P' Leg' J. Pihudskiego w Kałuszyni€ na
zorganizowanie wypocz),nku letnieso z p.oBamem profi laklyczno
terapeuryczn}m dla młodziezy ginrnazjalnej z rodzin dysfulkcyjnych z
gminy Kałuszyn pn' Polańczyk 2009 ''Bezpieczne wakacje,'. Icłota
dotacjj 3'400,00zł'

3' Ks .Victońa'Kałuszyn na zoĘmizowmie wypocz}atku letr ego z
programem profilakryczno terapeutycayn dla dzieci i młodzi€ł z
rodfin dysfunkcyjnych z gniny Kałuszyn pn. obóz sportowo'
fek€acyjny. kwota dotacji . 1.200,002ł.

4' stowarzyszeni€ Ilicjatyw wszelhch 'przewo Pokol€fi' 05-3t0 Kafuszyn
ul' Pocfowa 4 na zorganizowanie łypoczFku letnięgo z progmmem



profi laktycao teraleutycaym d|a dzbci i młod^ei:! z todzn
dysfunkcyjnych z gminy Kah6zyn pn' ,'Anystyczne warsztaly i działania
edukaclne j ako element cąnnego wypoc,łnku dzieci i młodzi€żry,,.
kwota dolacii' 2.700.002ł'

s3
Środki na dotację o której mowa w $ 2 fostab' zabezpieczone w buducie
Gminy na 2008 rok przyjęqn uchwałą Rady Miej skej w KahBzynie
Nr IX/l 17108 z dnia 30 srudlia 2008 roku w dziale 85l-ochJona rdrowia rozdz.
85154'plzeciwdziałanie alkoholizmowi, ś 2800 - dotacje c€Iowe dla
pozosiałych jednostek ulicfanych do sektora finansów publicaych w
ł}sokości 10.000,. zł'

| j4

szcz€8ółowe z6ady rcalizacji zadania o@ rozliczenia dotacji' o której mowa w
ffuządzeniu mstaą okeś]one w umowach zawa|tych z ]w' jednos1kami
organizaclnymj.

ss
wykonanie złządzenialowierzasię sk&bnikowi Miejskiemu.

|jó

Zaź&renie wchodzi w życ;e z dniem podjęcia.
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