
ZARZĄDZENIE NR zoL1 .2019
BURMISTRZA BoGUcHwAŁY

z dnia ...*.$...L.ął.s9p,J.'P.... 2019 roku

w sprawie prryznania. dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała
w zakresie prowadzenia Srodowiskowego Dornu Sarnopomocy w Mogielnicy Ępu A' B, C.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)" art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności poż1tku publicznego i o Wolontaliacie (tj. Dz. U. z2019 r., poz. 688. ze zm.),
Uchwały Nr XI.17l.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia ,'Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w arl. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacie na Lata 2020-2022''' Uchwały Nr
XI.172.20l9 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia2.6 wrzęśnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
.'Programu współpracy Gminy Boguchwała z organtzacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poży.tku publicznego i o wo]ontariacie na rok 2020'' oraz w zvłiązku z pkt. VIII.2 Załącznlka
do Zarządzenia Nr 280.2019 Burmistrza Boguchpały z dnia 30 paździemika 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwafiego konkursu oferl na realizację zadań publicznych Gminy
Boguchwala rł zakresie prorładzenia Srodorłiskowego Domu Samopońocy rł Mogielnic1
typuA' B' C' zarządzam co następuje:

sr
Po rozpatrzeniu rekomendacji Komisji Konkursowej, dokonuję wyboru podmiotu, któremu
przyznane zostanie dofinansowanie na realizację zadań publicznych objętych poStępowaniem
koŃursowym w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mogielnicy Ę'pu A. B' C tj.:

1) Frrndacja Podaruj Miłość. Plac Rynek 2,36-040 Boguchwała w 2020 roku otrzymuje
dotację w wysokości 452 145,00 zł (słownie: czterysta pięÓdziesiąt dwa tysiące sto
czterdzieści pięć złotych 00/1 00)'

2) W latach 2021-20Ż2 Fundacja Podaruj Miłość. Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała
otzyma dotację w wysokości ustalonej w budŻetach Gminy Boguchwała na lata
2021-20Ż0 po uzyskaniu dotacji przyznanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

s2

Realizację wymienionych zadan oraz sposób ich finansowania okreś1ą odrębne umowy'

s3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


