ZARZf\DZENIE Nr 46/2013
WOJTA GMINY SLAWNO
z dnia 7 maja 2013 roku
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert
na realizacj~ zadan publicznycb w 2013 roku

Na podstawie :
- art. 30 ust. 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 potytku publicznego
i 0 wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6in. zm.);
- oraz § 10 ust. 1 zah\.cznika Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 106/2012 W6jta Gminy Slaw no z dnia
21 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu otwartycb konkursow ofert dla organizacji
pozarz~dowych i podmiotow prowadz~cych dzialalnosc potytku publicznego.

zarzadzam, co nastepuje:

§1
Po zapoznaniu si(( z protokolem Komisji Konkursowej - powolanej
Zarz'ldzeniem Nr 44/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powolania
Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert zlozonych w III otwartym konkursie ofert na
realizacj(( zadan publicznych w 2013 roku, dokonuj(( nast((puj'lcego podziaru srodk6w
publicznych przeznaczonych na realizacj(( zadan publicznych w 2013 r. z zakresu:
1. kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez
prowadzenie swietlicy wiejskiej jako miejsca spotkan i organizacji czasu wolnego
mieszkanc6w wsi na terenie Gminy Slawno:
1) Stowarzyszenie "Moja Wies Slawsko" - 14.500,00 z1.
2. dzialalnosci charytatywnej realizowanego poprzez wydawanie zywnosci dla mieszkailc6w
Gminy Slawno:
1) Stowarzyszenie Przyjaci6l Warszkowa - 10.000,00 zt

§2
Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu w Biuletynie Infonnacji
Publicznej (BIP) Urz((du Gminy Slawno (ug.slawno.ibip.pl), na stronie intemetowej Urz((du
Gminy Slawno (www.gminaslawno.pl) oraz na tablicy ogloszen w Urz((dzie Gminy Slawno.

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

§4
Wykonanie Zarz'ldzenia powlerza si(( Kierownikowi Referatu Spraw Spolecznych
i Administracyjnych.
§S
Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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