
Zarządzenie N r lc'dlzo r z

Burmistrza BoguchwaĘ

z d,niz lJ lipca 2017 roku

w sprawie: plzyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
u 201 7 roku.

Dztałając na podstawie ar1. i5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. 1817) oraz Uchwały Nr XXX.385.2016 Rady
Miejskiej w Boguchwale z dnia 10 listopada 2016 roku' w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w afi. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o poŻ}'tku publicznyrn i o
wolontariacie na rok 2017, w związku z Zarządzeniem Nr 6312011 z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwafiego konkursu ofeft na realizację zadań publicznych Gminy
Boguchwała w zakresie kultury w roku 2017. zarządzam co następuje:

sl
Przyzna1ę dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2017 roku:

1 . Towarzystwu Miłośników Tańca Klub Tańca Towarzyskiego ''Dżet Rzeszów _
Boguchwała'' na zadania pn. .,Jubileuszowy ogólnopolski Turniej Tańca DŻetŻO17" - dotacja
w kwocie 10 000'00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)
2. Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów .,Aktywny Senior" Gminy Boguchwała na zadanie
pn. .'Spotkania Seniorów z Historią i Naturą''_ dotacja w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery
tysiące zł)
3. Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca ,,Kompanija" w Boguchwale
na zadanie pn' ,,Smaki Jesieni'' dotacja w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięó tysięcy zł)
4. Stowarzyszeniu Krrltury, Tradycj i i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu na
Zadanie pn. ,,Smaki Pokoleń _ Międzypokoleniowy warsztaty Kulinarne'' - dotacj a w kwocie
8 400'00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta zł)

s2
Realizacj ę wymienionych z adan oraz sposób ich finansowania określą odrębne umowy.

$3
Nadzór nad prawidłową realizacją zadań sprawuje kierownik zespołu ds. kultury, sportu i spraw
społecznych.

s1
Zarządzenie wchodzi w Życie Z dniem podpisania.
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