ZARZĄDZENIE NR 418
BURMISTRZA PODDĘBIC
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert dotacji na realizację
zadań własnych Gminy Poddębice w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy
społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci
i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2013 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. Nr 594, poz. 645) oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,
z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209,
poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządza się co następuje:
§ 1. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy
Poddębice w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki
i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku przyznaje się dotacje na
realizację zadań w następującej wysokości:
1) Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice
w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących
rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki – Stowarzyszeniu „Górzanie” w kwocie
10.000,00 zł.
2) Zadanie 2. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice
w szczególności poprzez prowadzenie działań sportowo-rekreacyjno-turystycznych –
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ner” Poddębice w kwocie 7.000,00 zł.
3) Zadanie 3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z terenu Gminy Poddębice – Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ner” Poddębice
w kwocie 13.000,00 zł.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Poddębicach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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