
B URMIST'RZ KOLI} USZOWruJ

36-100 Kolbuszowa
ul. Obroircow Pokoju 2'l

Zarzqdzenie Nr 530/21
Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 29 paLdziernika 2021r.

w sprawie przyznania dotacji z budZetu gminy podmiotom wybranym w otwartym
konkursie ofert przeprowadzonym w dniu 29 pai:dziernika 2021 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorz4dzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 tj ); art. 15 ust. 2 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t.,

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz, 1057 j.t.); oraz

Uchwaly Nr XXVII l3O8l2O Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjarti pozaru4dowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaNalnofici poZytku publicznego

i wolontariacie na 2021 r ok, Burmistrz Kolbuszowej postanawia:

g l. Przyznad dotacje z budzetu gminy na 2021 rok na rcalizacjg zadania wlasnego gminy

w zakresie:

l. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa:

dla Fundacji na RzeczKultury Firycznej i Sportu w Kolbuszowej na zadania:

) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

- upowszechnianie kultury frzycznej, rekeacji i turystyki poprzez oryanrzacig zawod6w

sportowych, imprez rekreacyjnych, wydwzeh turystycznych oraz dzialafi zwiqzanych

z wpoozynkiem dzieci i rrrtodziehy, wsp6ldzialanie z klubami sportowymi,

stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi otganizacjarri w zakresie koordynowania

odbywaj4cych sig na terenie gminy zawod6w sportowych, imprez rekreacyjnych oruz

wydarzefi turystycznych, dziaNalnoil{ prowadzenie i utrzymywanie powierzonej bazy

obiekt6w sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oruz udostgpnianie tej bazy klubom

sportowym, stowarzyszeniom kultury frzycznej, innym organizacjom i u2ytkownikom;
piowadzenie dzialah sportowych, rekreacyjno rozrywkowych maj4cych na celu

zagospodarowanie czasu wolnego seniorom.

Na zadanie przeznacza sig kwotg 110 000'00 zl.

$ 2. Szczeg6lowe warunki wykorzystania przyznanej dotacji okreSla umowa, zawatta

z podmiotemryszczeg6lnionym w $1.

$ 3. Wyznaczy| Referat Bud2etowy w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego

w Kolbuszowej do sprawowania kontroli merylorycznej i finansowej nad rcalizacjq tego

zadania.

$ 4. Wykon anie Zaruqdzenia powierza sig Skarbnikowi Kolbuszowej.

$ 5. Zaruqdzenie wchodziw irycie z dniem podjqcia.
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