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Zarządzenie Nr 139 / 2016 

Wójta Gminy Dąbrówka

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 15 ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z 
późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zaproponowanego w ofercie złożonej w 
dniu 4 stycznia 2016 r., udzielam Stowarzyszeniu „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” z 
siedzibą w Kuligowie , ul. Warszawska 14, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000394187, data wpisu: 24.08.2011 r., dotacji w kwocie 4840,00 zł 
(słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych).

2. Dofinansowanie zostanie objęte zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób 
i rodzin pod tytułem: „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Gminy Dąbrówka”.

3. Zadanie, o którym mowa u st. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych, 
o których mowa w rozdziale II § 6, pkt 1 ppkt 1 „Programu współpracy Gminy Dąbrówka z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok”.

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 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrówce www.dabrowka.net.pl w zakładce 
Ogłoszenia;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowka.net.pl w zakładce Tablica ogłoszeń;

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrówce.

§1

§2

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Dąbrówka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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