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Zarządzenie Nr 140/2016 

Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 25 stycznia 2016r. 

w sprawie udzielenia dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 

2015r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 5 ust. 4 pkt. 2 oraz 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje:

§1

1. Uznaje się celowość realizacji zadania publicznego, zaproponowanego w ofercie złożonej 

w dniu 11 stycznia 2016r. i udziela Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu KARATE 

KYOKUSHIN z siedzibą w 05-250 Radzymin al. Jana Pawła II 20, zarejestrowanemu w 

Ewidencji Klubów Sportowych pod numerem 5, data wpisu: 31 lipca 2003r. dotacji w 

kwocie l.óOOzł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

2. Dofinansowaniem zostanie objęte zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu 
w Gminie Dąbrówka pod tytułem: „Organizacja obozu sportowego w okresach wolnych 
od nauki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy".

3. Zadanie o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań 

publicznych, o których mowa w rozdziale II § 6, pkt. 4, „Rocznego programu 

współpracy Gminy Dąbrówka w 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o wsparcie 

realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrówka www.dabrowka.net.pl 

w zakładce: Sport i rekreacja

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówka: 

http://www.bip.dabrowka.net.pl/

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Dąbrówka.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

http://www.dabrowka.net.pl
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