ZARZĄDZENIE NR BM.0050.30.2016
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie Pomocy
społecznej i działalności na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na rok 2016
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zmian.) oraz § 12 ust. 11 załącznika do Uchwały
Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Udzielam dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie Pomocy społecznej
i działalności na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:
1) Towarzystwu Przyjaciół Pszowa na zadanie pn. "WSZYSCY RAZEM - prowadzenie świetlicy Radość Życia
dla osób niepełnosprawnych w Pszowie" w kwocie 16.950,00 zł.
2) Stowarzyszeniu Pomóżmy Sobie na zadanie pn. "Mój świat wartości - czyli spacer przez sztukę" w kwocie
36.000,00 zł.
§ 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
Katarzyna Sawicka-Mucha
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Uzasadnienie
Zarządzeniem nr BM.0050.02.2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta Pszów ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Pomocy społecznej
i działalności na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na rok 2016, zmienionym
Zarządzeniem nr BM.0050.07.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej wspierają w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy,
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie lub powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa
w art. 4 ustawy, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 ustawy, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Wspieranie oraz powierzanie odbywają
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Na powyższy cel w budżecie miasta zabezpieczono środki finansowe w dziale 852 rozdział 85295 § 2360.
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