Zarządzenie Nr 69/2019
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29 marca 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji
w formie małych grantów przez Gminę Stary Sącz
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w formie małych grantów przez Gminę Stary Sącz,
zmienionego Zarządzeniem Nr 243/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 października 2016 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 skreśla się zwrot o treści: „(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)”
2) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać wg wzoru określonego Rozporządzeniem
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania
publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu.”
3) pkt. 10 otrzymuje brzmienie: „Wzór umowy o realizację zadania publicznego określa
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).”
4) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „ Z realizacji zadania publicznego o którym mowa w pkt. 9,
organizacja pozarządowa składa sprawozdanie wg wzoru określonego Rozporządzeniem
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania
publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).”
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

