
ZARZĄDZENIE NR 5/B/2013
BURMISTRZA STRZEGOMIA

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w 2013 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 15 ust 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr 79/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strzegom 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku, ogłoszonego zarządzeniem nr 536/B/2012 Burmistrza z dnia 
21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku. 

§ 2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 560/B/2012 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizcję zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
w 2013 roku, Burmistrz Strzegomia postanowił udzielić dotacji celowej na powierzenie zadania publicznego 
wymienionego w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budzecie Gminy Strzegom na 2013 r. 
w rozdziale 85154 i w rozdziale 85153. 

§ 4. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Burmistrzem 
Strzegomia a Oferentami. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa. 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Strzegomia 

Zbigniew Suchyta
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/B/2013 

Burmistrza Strzegomia 

z dnia 10 stycznia 2013 r. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: 

Zadanie: 1 Rozwój środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w środowiskach lokalnych, 
organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 

 

L.p. Nazwa oferenta 
Wysokość 
przyznanych 
środków w zł. 

1. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY 
W GMINIE STRZEGOM "AKCJA" 

110.000,00 
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Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA Nr 5/B/2013 

BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 10 stycznia 2013 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. w formie powierzenia 
realizowanego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 
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