ZARZĄDZENIE NR 5/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.
zm.),
- art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- oraz § 10 ust. 1 Regulaminu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2017
Wójta Gminy Sławno z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu otwartych konkursów ofert dla
organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy
Sławno z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert złożonych
w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dokonuję następującego podziału
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez prowadzenie świetlicy
wiejskiej jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno:
a) Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku – 10.000,00 zł;
b) Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – 10.000,00 zł;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez działania kulturalne i
artystyczne mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno:
a) Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – 5.000,00 zł;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez:
a) organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Ferie 2018:
- Stowarzyszenie „Łętowska Dolina” – 1.800,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – 2.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku – 2.000,00 zł;
b) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno:
- UKS Żukowo – 6.000,00 zł;
- UKS „Sława - Jedynka” – 3.000,00 zł;
c) uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej:
- Klub Sportowy „Derby” Gwiazdowo - 13.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Olimpic - Mieszko” Warszkowo - 13.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Wrzos” Wrześnica - 13.000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” Noskowo - 6.000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Łętowska Dolina” - 6.000,00 zł.
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanego poprzez:
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a) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” – 5.000,00 zł;
b) organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie AKSON–
3.000,00 zł.
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Gminy Sławno (ug.slawno.ibip.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno (www.gminaslawno.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno.
§ 3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie stosownej umowy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Sławno.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
Artur Ciróg
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