
ZARZADZENIE NR 0050/368 72013
WOJT GMINY POPIELC Wojta Gminy Popielow

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie dziatalnosci
wspomagaj^cej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych pod nazwq ,,Zielona
Przystah na Stobrawskim Szlaku „

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142
poz.1591; z2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr214
poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.
146, Nr40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.
777, Nr 149 poz. 887, Nr217 poz.1281, z2012 r. poz. 567) oraz art.19a ust.1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536, NM51, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 112,poz.654, Nr, 149 poz. 887, Nr 205
,poz. 1211 ,Nr208 poz. 1241, Nr209, poz. 1244,) zarzadzam co nastepuje:

§1

Uznaja^c celowosc realizacji zadania w zakresie dziatalnosci wspomagajqcej rozwoj wspolnot
i spotecznosci lokalnych pod nazwa^ ,,Zielona Przystah na Stobrawskim Szlaku „
zgodnie z zakresem priorytetowych zadaii publicznych okreslonych w Uchwale Nr
XXI/153/2012 Rady Gminy Popielow z dnia 28 listopada 2012r w sprawie przyj$cia
Programu wspotpracy Gminy Popielow z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadzacymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2013r postanawia si§ zlecic
Stowarzyszeniu Odnowy Wsi ,,Nowe Siotkowice" realizacj? w/w zadania.

§2

Na realizacje zadania publicznego o ktorym mowa w §1 udziela si§ dotacji celowej w kwocie
5.100,35 zl (stownie : pi^c tysi^cy sto zt 35/100).

§3

Realizacja zadania publicznego o ktorym mowa w §1 nastapi zgodnie z oferta, ztozonsi w
dniu 10.09.2012 i podana^do publicznej wiadomosci zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego.

§4

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

RadcaPr^wny __ „,..,
\zynsKt


