ZARZĄDZENIE NR 20/2014
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice
w 2014r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), w związku z art. 15 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 XXXIX/247/2013
Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014”zarządzam, co następuje:
§ 1.
W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9/2014 Burmistrza
Gminy Sułkowice z dnia 14 stycznia 2014 r. na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r. przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie zajęć treningowych oraz organizacji imprez i zawodów
sportowych, w tym prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, udział
w rozgrywkach, zawodach sportowych dla:
a) Klubu Sportowego "Gościbia"

99.000,- zł

b) Ludowego Klubu Sportowego "Rudnik"

37.000,- zł

c) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Plon"

20.000,- zł

d) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Katana”

16.000,- zł

e) Ludowego Klubu Sportowego „Cisy Harbutowice”

18.000,- zł

f) Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

22.000,- zł

2) organizacji i udziału w szkoleniach i zawodach młodzieżowych drużyn OSP dla:
a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach

5.900,- zł

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób:
1) organizowanie dystrybucji żywności oraz prowadzenie magazynu żywności na rzecz mieszkańców Gminy
Sułkowice dla:
a) Banku Żywności w Krakowie

1.500,- zł

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
1) organizowanie sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Sułkowice dla:
a) Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”

5.000,- zł

b) Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” w Harbutowicach

4.600,- zł

4. Działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla:
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1) Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” w Harbutowicach

2.700,- zł

2) Stowarzyszenia Przyjaciół Harbutowic "Sanguszka"

2.300,- zł

Razem:

234.000,-zł
§ 2.

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją ww. zadań wyznacza się Referat Oświaty,
Kultury i Rekreacji oraz Referat Finansowy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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