
ZARZĄDZENIE NR 199/2013
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 
w roku 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 
594) oraz art. 11 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 15 ust. 1, 2 i 2h 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.) w wykonaniu uchwału budżetowej 
na rok 2013 Nr XX/306/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 grudnia 2012r., zarządzam co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że do Urzędu Gminy Długołęka do dnia 5 czerwca 2013 r. wpłynęła 1 oferta o przyznanie 
dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i oferta ta spełniła wymogi formalne 
i merytoryczne. 

§ 2. Wykaz złożonych i przyjętych do realizacji ofert wraz z przyznaną kwotą dotacji stanowi Załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce - 
współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka. 

§ 4. Wykonanie zarzadzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Długołęka oraz pracownikowi Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy Długołęka. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2013 

Wójta Gminy Długołęka 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego oraz przyjętych do realizacji zadań publicznych z zakresu 

wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 r. wraz z przyznaną kwotą dotacji 

L.p. Oferent Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota przez 

oferenta

Przyznana kwota 
dotacji na 

realizację zadania

1 Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. Św. 

Brata Alberta 
w Mirkowie 

Zadanie z zakresu 
wypoczynku dzieci 

i młodzieży "Kolonia 
w Stegnie„ w okresie od 

29.06.2013 r. do 13.07.2013 
r. 

45 osób 

10 000,00 zł 10 000,00 zł

Wójt Gminy przychylił się do propozycji Komisji konkursowej, która zaproponowała przyznanie dotacji 
w wysokości wnioskowanej kwoty.
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