
ZARZĄDZENIE NR 24/2017
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, 
organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późń. zm.)  oraz Uchwały Rady Gminy Piaski NR 
XXI/137/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski 
z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się dokonać wyboru oferty na podstawie protokołu Komisji Opiniującej i przyznać dotację 
z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym, 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowane.

2. Podmioty, którym przyznano dotację oraz wysokość dotacji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się

1. inspektorowi ds. promocji i kultury – w zakresie oceny formalnej

2. inspektorowi ds. księgowości budżetowej - w zakresie rozliczenia finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Piaskach.

 

Wójt Gminy

Wiesław Glapka
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Nazwy zadań oraz podmioty, którym przyznano dotację wraz z wysokością 

dotacji 

 

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  

Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych 

kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki. 

          na zadanie:  

34 Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 

Wysokość środków: 15 000 zł 

 

Podmiot otrzymujący dotację:  

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg” przy Zespole Szkół Rolniczych w 

Grabonogu, Grabonóg 63, 63-820 Piaski. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym 

promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera. 

na zadanie: 

Organizacja XII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej 

Musica Sacromontana Święta Góra 2017. 

Wysokość środków: 14 000 zł 

 

Podmiot otrzymujący dotację:  

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, 63-800 

Gostyń, Święta Góra Głogówko 1 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2017

Wójta Gminy Piaski

z dnia 17 maja 2017 r.
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W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i 

młodzieży. 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 

na zadanie: 

 

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci z Gminy Piaski. 

Wysokość środków: 20 000 zł 

 

Podmiot otrzymujący dotację:  

Stowarzyszenie DZIECKO ul. Bojanowskiego 14 a, 63-800 Gostyń 
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