ZARZĄDZENIE NR 39/2021
Wójta Gminy Klwów
z dnia 01 lipca 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie - Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378 z 2021 r. poz.1038) oraz art.13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz.1057, z 2021 r. poz.1038) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą
Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2020 roku na realizację zadania
publicznego pod nazwą ” „Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i
młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna,
edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i
akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych”, w formie wsparcia tego zadania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz
z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2 Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Gminy Klwów na rok
2021 w dziale 851 rozdział 85154, paragraf 2820.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Klwów.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 01.07.2021 r.

Lp.

1

Wnioskodawca

„Stowarzyszenie
Gmina Klwów
Wspólne Marzenia”

Nazwa programu
/imprezy

„Organizowanie czasu wolnego podczas
wakacji dla dzieci i młodzieży w
formach stacjonarnych i wyjazdowych,
działalność profilaktyczna, edukacyjna
w zakresie zdrowia i jego ochrony,
promocja zdrowego stylu życia i
akcentowanie znaczenia zachowań

Kwota
udzielonej
dotacji
w złotych

40 000 zł

Rozdział

Paragraf

85154

2820

zdrowotnych”

Razem 40 000 zł
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