Zarządzenie Nr 0050.252.2016
Burmistrza Makowa Podhalańskiego
z dnia 04 maja 2016 r.

w sprawie: zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Maków Podhalański w zakresie
upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie
upowszechniania kultury, sztuki i tradycji regionalnych w 2016 r. w formie
wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji ze środków publicznych na
dofinansowanie ich realizacji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016 r. poz. 239) 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 zadań publicznych Gminy Maków Podhalański w zakresie
upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie upowszechniania
kultury, sztuki i tradycji regionalnych, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem
dotacji ze środków publicznych na dofinansowanie ich realizacji w drodze zawarcia umów
z podmiotami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego Otwartego Konkursu Ofert:
1. „Zadanie z obszaru działań na rzecz osób, które zakończyły aktywność zawodową,
polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
- dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim;
ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański – kwota dotacji 10.000,00 zł;
2. Zadanie pn. „Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Grzechynia
poprzez krzewienie kultury regionalnej i zaangażowanie dzieci i młodzieży do
aktywnego uczestnictwa w popularyzowaniu tradycji regionalnych”
- dla Stowarzyszenia Dziecięcy Zespół Regionalny „Malikowski Groń”; Grzechynia 314,
34-220 Maków Podhalański – kwota dotacji 10.000,00 zł.
Przydzielona łączna kwota dotacji wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100).

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Ref. Ogólnego i Spraw
Obywatelskich.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego
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