
        Zarządzenie Nr 238/2018
   Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

                                   z dnia 19 października 2018 roku

w  sprawie  rozstrzygnięcia  czwartego  otwartego  konkursu  ofert  wraz  z  przyznaniem  dotacji  na
realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na  podstawie  art.  30,  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)); art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust 2. i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz
uchwały  Nr LII/457/17  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z dnia  24  listopada  2017  r.  w sprawie  przyjęcia
rocznego Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami
prowadzącymi  działalność  w  sferze  pożytku  publicznego na   rok  2018,  Burmistrz  Miasta
 i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych
Gminy Staszów w 2018 roku w zakresie:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

2. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zostały przyznane dotacje wraz z kwotami na wsparcie ich
realizacji, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Warunkiem otrzymania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego jest zawarcie
umowy dotacji.

§ 2
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, nazwy zadań  i wysokość przyznanych kwot
podlega publikacji, poprzez  zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.bip.staszow.pl,
2) na stronie internetowej www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
           

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

     
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 1365.

http://www.bip.staszow.pl/


 Załącznik do Zarządzenia 238/2018
                 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 
                                                                                                                                             z dnia  19 października 2018 roku

                                                                                          
                                        WYKAZ 

zadań  i  organizacji  pozarządowych  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego,  którym  w  wyniku
przeprowadzonego czwartego otwartego konkursu  ofert  przyznano  dotacje  w formie  wsparcia  realizacji
zadań publicznych Gminy Staszów w 2018 roku.
                                                                               

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Dział  851 rozdział 85153 § 2810 

Nr 
zadania Nazwa zadania oferenta Nazwa oferenta

Przyznana 
kwota dotacji

(w zł)

Zadanie Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”
Fundacja Wychowanie i Profilaktyka 
im. Jana Pawła II, ul. Skałki 4, 28-100 
Busko-Zdrój

25000,00


