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ZARZĄDZENIE NR ..........
BURMISTRZA CZERSKA
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013
r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznaję dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie: organizacji form wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży; aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego
usprawnienia zgodnie z propozycją komisji zawartą w protokole z dnia 29 kwietnia 2014 r. i określoną
w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1, zostanie poniesione z wydatków budżetu gminy w 2014 r. zgodnie
z klasyfikacją budżetową:
- dział 854, rozdział 85412, § 2360, zadanie nr 2, Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy,
- dział 853, rozdział 85395, § 2360, zadanie nr 1, Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób
starszych.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

Burmistrz Czerska
Marek Jankowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr ..........
Burmistrza Czerska
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

l.p.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych
Środków publicznych

Nazwa zadania publicznego
organizacja form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Letnie słońce, zabawa na plaży – każde dziecko
o tym marzy

3.100 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej nr 1
w Czersku

Szkoleniowy obóz żeglarski
4.000 zł

Stowarzyszenie Mieszkańców
Sołectwa Gotelp „Wszyscy
Razem”

Akcja Lato – Wakacje zdrowo, bo sportowo

4.

Aktywne Gimnazjum –
Stowarzyszenie „Barka”

„Z angielskim za pan brat” – obóz językowy
w Bystrzycy Kłodzkiej

3.200 zł

5.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Wsi Łąg

Półkolonie w miejscu zamieszkania pod hasłem
„Kosmiczne wakacje”

2.400 zł

3.

2.300 zł

Razem 15.000 zł
aktywizacja osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia
1.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Czersku

Stymulowanie rozwoju osobowego
oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Czersku

6.000 zł

Razem 6.000 zł

