Zarządzenie nr 0050.221.2016
Burmistrza Makowa Podhalańskiego
z dnia 01 lutego 2016 r.

w sprawie: zlecenia realizacji zadania własnego gminy Maków Podhalański w zakresie pomocy
społecznej w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji ze środków
publicznych na dofinansowanie jego realizacji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn. zm.), w zw. z art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.
zm.) oraz Uchwały nr XI.98.2015.Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok,
zarządzam, co następuje:
§1
Zlecam realizację zadania własnego Gminy Maków Podhalański w zakresie pomocy społecznej pn.
Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga” przy
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim, z siedzibą przy
ul. Kościelnej 14, 34-220 Maków Podhalański w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem
dotacji ze środków publicznych na dofinansowanie jego realizacji w drodze zawarcia umowy z ww.
podmiotem wyłonionym w drodze przeprowadzonego Otwartego Konkursu Ofert.
§2
1. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 udzielam dotacji w wysokości 92.994,44
zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści
cztery grosze).
2. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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