ZARZ1\DZENIE Nr 9/2013
WOJTA GMINY SLAWNO
z dnia 22 stycznia 2013 roku
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert
na realizacj~ zadan pubJicznych w 2013 roku
Na podstawie :
- art. 30 liSt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr
142, poz.1591 z p6in. zm.);
- art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego
i 0 wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.);
- oraz § 10 ust. 1 za1&ccznika Nr 1 do Zarz&cdzenia Nr 106/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia
21 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu otwartych konkursow ofert dla organizacji
pozarz~dowych i podmiotow prowadz~cych dzialalnosc pOZytku publicznego.
zarzadzam, co nastepuje:

§1
Po zapoznaniu sit( z protokolem Komisji Konkursowej - powolanej
Zarz&cdzeniem Nr 612013 W6jta Gminy Slawno z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie
powolania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert zlozonych w I otwartym
konkursie ofert na realizacjt( zadan publicznych w 2013 roku, dokonujt( nastt(puj&ccego
podzialu srodk6w publicznych przeznaczonych na reaJizacjt( zadan publicznych w 2013 r. z
zakresu:
1. kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez
prowadzenie swietlicy wiejskiej jako miejsca spotkail i organizacji czasu wolnego
mieszkanc6w wsi:
1) Stowarzyszenie Przyjaci61 Warszkowa - 20.000,00 z1.
2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez:
1) organizowanie zajt(c og61nodostt(pnych dla dzieci i mlodziezy- Sportowe Ferie 2013:
a) Stowarzyszenie Przyjaci61 Warszkowa - 2.000,00 zl;
b) Ludowy Zesp61 Sportowy "Blt(kitni" Tychowo - 2.000,00 zl;
c) Stowarzyszenie ,,Lt(towska Dolina" - 2.000,00 zl;
d) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Zukowo, Lt(towo, Brzescie
"Mala Ojczyzna" - 2.000,00 zl;
e) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko - 2.000,00 z1.
2) uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej:
a) KS "Wrzos" Wrzesnica - 10.000,00 zl;
b) LZS "Blt(kitni" Tychowo - 5.000,00 zl;
c) LZS "Derby" Gwiazdowo - 5.000,00 zl;
d) KS "Olimpic - Mieszko" Warszkowo - 5.000,00 zl;
e) LZS "Kolorowi" Rzyszczewo - 5.000,00 zl;
f) LZS "Pogon" Noskowo - 5.000,00 z1.
3. dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych realizowanego poprzez:
1) organizowanie zajt(c rehabilitacyjnych dla os6b ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi:
a) Stowarzyszenie Rodzic6w i Przyjaci6l Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi "Razem"  3.000,00 z1.

2) organizowanie warsztat6w terapii zaj((ciowej dla os6b niepelnosprawnych:
a) Stowarzyszenie "AKSON" --- 2.000,00 zl.
§2
Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 1 pod\ega zamieszczeniu w Biuletyn ie Informacj i
Publicznej (BIP) Urz((du Gminy Slawno (ug. slawno .ibip.pl), na stronie intem etowej Urz((du
Gminy Slawno (www.gminaslawno.pl) oraz na tablicy gloszen w Urz((dzie Gminy Slawno.

§3
Warunkiem przekazania dotacji b((dzie zawarcie stosownej umowy.

§4
Wykonanie Zarzqdzenia powlerza si(( Kierownikowi Referatu Spraw Spolecznych
i Administracyjnych.

Z arz~dzenie

§5
wchodzi w zycie z dniem podpisania.

