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Zarzqdzenie trr 88M.0050.23.2014
Burmistrza Miasta Sulej6wek

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budzetu Miasta Sulej6wek na zadanie pod nazw4:
,Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego wraz z do4naianiem
dzieci i mlodzieiy tra terenie Miasta Sulej6wek w 2014 r."

Na podstawie art.30 ust, l i ust.2pkt2i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorz4dzie
gminrrym (Dz, U. z 2Ol3 t. poz. 594, poz- 645 i poz. 13l8), w zwi4zku z art. l1 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietofa 2003 r. o dzialalnoSci po4tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536 z p6zn. zm.)' oftz afi, 221 ust. I i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r, o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz.938 i poz.l646), zarz4dzam co nastQpuje:

$1. W wyniku rozstrzygrdQcia otwartego konkulsu ofert, udzielam dotacji celowej z budzetu Miasta
Sulej6wek na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazw4: ,,Prowadzenie plac6wek
wsparcia dziennego wraz z do{'rvianiem dzieci i mlodzieiy tra terenie Miasta Sulej6wek
w 2014r.", zgodnie z opini4 i rekomendacjami Komisji Konkwsowej.

$2.1. Dotacji udzielam zgodnie z wkazem stanowi4cym zal4cznik do niniejszego Tarz4dzen4
polecaj4c obslugp mert4orycan{ Pehnmocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych.
2. Obstuga finansowa nalezy do kompetencji Skarbnika Miastq kt6ry odpowiada za. zasadioS(
i terminowoi6 wydawanych 6rodk6w publicznych a t*ze za zgodnoit i prawidlowodi sprawozdari
finansowych z postanowieniami umowy

g 3. Srodki na dotacjq, o ktdrej mowa w $ l, oloeslone s{w budzecie Miasta Sulej6wek na 2014 r.,
w dziale: 85 I - Ochrona zdrowia, roztzial 85154 - pueciwdzialanie alkoholizmowi.

$4.1. Zarz4dznnie podlega ogloszeniu w BIP-ie Urzedu Miasta oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie
Urzqdu Miasta.
2. ZavAdzerie vtchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
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I zmidy iekstujednolileeo slni.nion j ustas] @slaly oglomne w Dz. u. z 201 I r. Nr I 12, po2.654, Nr 149. poz. 887, Nr 205, poz. 12l l, Nr 208, toz
1241, Nr 209, Doz. t2,14 i Nr 232, Doz 1378.



Z qcznik
do Zarzadz€nia Nr BBM.00 50.23.20 | 4
Bunnistrza Miasta Sulej6wek
z dnia l0 lutego 2014 r.

Udzielam dotacji na wsparcie realizacji nastgpuj4cych zadai w wyniku iozstrzygniQcia

otwartego konkursu ofert, ogloszonego pod nazwq:

"Prowadzenie 
plac6wek wsparcia dziennego wraz z doi:,ryianiem dzieci i mlodzieiy na terenie

Miastr Sulej6wek w 2014 r."
Zaduie l:

,Jrowadzenie plac6wki wsparcia dziennego wraz z do2ywianiem dla dzieci i mlodzie2ry szkolnej
Gimnazjurn ra 2" - dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo" z siedzib4 w Warszawie
pny ul- IGsptowicza, 37 , na wsparcie rcalizacji zaduia pt.: ,,Gniazdo Nt 14" .
Przyznana kwota dotacji - 20-000 zl.

Z,adanie 2l
,,Prowadzenie plac6wki wsparcia &iermego waz z dozywianiem dla dzieci i rnlodziezy Szkoly
Podstawowej nr 3" - dla Stowatzysz*nj'a Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo'' z siedzibq w Warszawie
przy ul. Kasprowicza 37, na wsparcie realizacji zadania pt.: ,,Gniazdo Nr 12".
Przyznana kwota dotacji - 20.000 d.

Zadania 3:

,,Prowadzenie plac6wki wsparcia dziennego wraz z do2ywianiem dla dzieci i mlodziezy Zespotu
Szkol rr l" - dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ,,Gtiazdo" z siedzibq w Warszwie
przy ul. Kasprowicza 37, na wsparcie realizacji zadania pt,; ,,Gniazdo Nr 13".
Prz\.znana kwota dotacii - 20.000 d.
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