
ZARZĄDZENIE NR BM.0050.21.2014
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania 
patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 

2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmian.) oraz 
§ 12 ust. 13 załącznika do Uchwały Nr XXXIX/275/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 stycznia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 

zarządzam, co następuje 

§ 1. Udzielam dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym 
oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji Środków Pomocowych, Edukacji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta

Marek Hawel
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr BM.0050.21.2014 

Burmistrza Miasta Pszów 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

Informacja o dotacjach udzielonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w 2014 roku, w ramach Otwartego Konkursu Ofert, ogłoszonego 
Zarządzeniem Nr BM.0050.8.2014 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 27 stycznia 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz  działań na rzecz osób  niepełnosprawnych 

Lp. ZADANIE W DZIEDZINIE OFERENT TYTUŁ ZADANIA PRZYZNANA 
KWOTA DOTACJI 

 
Kultura fizyczna i sport 

Uczniowski Klub 
Sportowy “Ognisko” 

Rydułtowy 

„Nasze dzieci graja w szachy” 
3 500,00 zł 

 

Kultura fizyczna i sport 
Miejski Uczniowski Klub 
Sportowy “JEDYNKA” 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci młodzieży – realizowane poprzez cykliczne 
prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie 
zgrupowań sportowych, organizowanie i udział 
w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego 
(prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki 
sportowe) w tenisie stołowym dzieci i młodzieży” 

45 600,00 zł

 Pomoc społeczna i przeciwdziałania patologiom 
społecznym 

Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 

„Dbanie o dom to frajda – Świetlica Opiekuńcza 
Gniazdo” 27 000,00 zł

 
Pomoc społeczna i przeciwdziałania patologiom 
społecznym 

Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 

„Jadłodajnia  im. Jana Pawła II wspiera ubogich 
posiłkiem” 

22 000,00 zł

 Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Polski Związek 
Niewidomych – Koło 

Wodzisław Ślaski
„ Zdrowy obraz siebie…” 2 800,00 zł

 Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół 

Pszowa 

„Wszyscy Razem – prowadzenie świetlicy Radość 
Życia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

w Pszowie” 
16 400,00 zł

 Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa “Zeszyty Pszowskie” 5 000,00 zł

Id: 0E2DEAE4-627A-41AB-A7B7-81C25D1C82FF. Przyjęty Strona 1



 Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa “Świat i My” 1 000,00 zł

 Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa „Spotkania z Tradycją i Folklorem Małej Ojczyzny” 1 500,00 zł
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