ZARZĄDZENIE NR 829/14
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zmianami), art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), w związku z Uchwałą nr XXXVI/287/13
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok oraz Zarządzeniem nr 807/2013 Burmistrza
Stronia Śląskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2014 roku, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 r.
§ 2. Dotacje na realizację zadań publicznych w 2014 r. otrzymują:
1) Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej, Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim na realizację zadania "Ferie
zimowe - czas pełen inspiracji”, dotacja w wysokości: 5 000,00 zł,
2) Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik na realizację zadania „W pracowni Gutenberga. Warsztaty
średniowiecznego drukarza i introligatora”, dotacja w wysokości 1 000,00 zł,
3) ULKS
„Czarna
Góra”
na
realizację
zadania
z zakresu narciarstwa zjazdowego", dotacja w wysokości 6 000,00 zł,

"Szkolenie

dzieci

i młodzieży

4) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej", dotacja w wysokości 60 000,00 zł,
5) Polski Związek Wędkarski/Koło Miejsko – Gminne
wędkarskiego", dotacja w wysokości 3 000,00 zł,

nr 23 na realizację zadania „Popularyzacja sportu

6) UKS MLKS „Śnieżnik” na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży w zakresie tenisa stołowego", dotacja w wysokości 19 000,00 zł,
7) Bystrzyckie
Stowarzyszenie
„Amazonki”
po mastektomii", dotacja w wysokości 3 000,00 zł,

na

realizację

zadania

"Rehabilitacja

kobiet

8) Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika na realizację zadania "IV Stroński pieszy
i rowerowy rajd turystyczny", dotacja w wysokości 3 000,00 zł,
9) Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika na realizację zadania „Strońskie Harce Zimowe –
nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach wśród dzieci i młodzieży Gminy Stronie Śląskie", dotacja
w wysokości 2 000,00 zł.
§ 3. Decyzja jest zgodna z rekomendacją komisji konkursowej, która dokonała oceny ofert. Przyznane kwoty
dotacji ww. zadań zostały zmniejszone w stosunku do wnioskowanych kwot z uwagi na ograniczone środki
finansowe w budżecie Gminy Stronie Śląskie na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
§ 4. Dotacje zostaną pokryte ze środków własnych Gminy Stronie Śląskie na 2014 r., przeznaczonych na
realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 5. Forma i termin przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowach podpisanych
z poszczególnymi organizacjami.
§ 6. Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań sprawuje Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, a kontrolę finansową Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie oraz wywieszeniu
na tablicach ogłoszeń w Stroniu Śląskim.

Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz
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