
B U R M I S T R Z 
Miasu Sule jówek 
woj. mazowieckie 

Zarządzenie nr BBM.0050. If .2016 
Burmistrza Miasta Sulejówek 

z dnia Stycznia 2016 r. 

w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Sulejówek na realizację zadania pod nazwą; 
Dowóz uczniów do szkoły „Otwartych Serc" w Sulejówku w 2016 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz.1890), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 
z późn. zm.)' oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dn.27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.y, zarządzam, co następuje; 

§1.W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, udzielam dotacji celowej z budżetu Miasta 
Sulejówek na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkoły 
"Otwartych Serc" w Sulejówku w 2016 r." zgodnie z opinią i rekomendacjami Komisji Konkursowej. 

§2.1. Dotacji udzielam zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, 
polecając obsługę merytoryczną pracownikowi na stanowisku głównego specjalisty ds. Oświaty. 
2.Obsługa finansowa należy do kompetencji Skarbnika Miasta, który odpowiada za zasadność 
i terminowość wydawanych środków publicznych a także za zgodność i prawidłowość sprawozdań 
finansowych z postanowieniami umowy. 

§3. Środki na dotację, o której mowa w § 1. określone są w budżecie Miasta Sulejówek na 2016 r., 
w dziale: 801 - Oświata i Wychowanie, rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół. 

§4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP-ie Urzędu Miasta, na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Sulejówek www.suleiowek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

' Zmiany lekslu Jednolitego usiawT/zostaK ogłoszone w Dz. U.z2014r, poz. l l38ipoz. Il46.z2015r. poz. 1255. poz. 1333.poz. l339ipoz. 1777, 
^ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz, 938. poz.1646. z 2014 r, poz. 379. poz. 911 i poz. 1 146. poz.1626 
ipoz.1877. Dz, U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532. poz. 1045. poz.llW. poz.ll30, poz.1189. poz.1190. poz, 1269. poz. 1358. poz 1513 poz 1830 poz 
1854. poz, 1890 i poz-2150. 

http://www.suleiowek.pl


Załącznik 
do Zarządzenia Nr BBM.0050. V.2016 
Burmistrza Miasta Sulejówek 
z dnia ^stycznia 2016 r. 

Na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkoły "Otwartych 

Serc" w Sulejówku w 2016 r." udzielam dotacji: Fundacji "Otwartych Serc" z siedzibą 

w Sulejówku 05-071, ul. 3 Maja 36. 

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania w 2016 roku wynosi 3.000 zł. 
B U P ^ R Z 


