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Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie prryznania dotacji z budZetu gminy podmiotom wybranym w otwartym
konkursie ofert przeprowadzonym w dniu 11 lutego 2022 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 ti.); art. 15 ust. 2 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 j.t.); oraz
Uchwaly Nr XXXD?466121 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6trpracy z organizacjami pozaruqdovtymi oruz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego
i wolontariacie na 2022 rok, Burmistrz Kolbuszowej postanawia:

$ l. Przyznad dotacje z budzettt gminy na 2022 rok na rcalizacjg zadafi wlasnych gminy
w zakresie:

F Pomocy spolecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz
wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b

dla Polskiego Komitetu Pomocy Spolecznej Zarzqd Miejsko - Gminny Stowarryszenie
Charytatywne w Kolbuszowej, poprzezi
1. Pomoc osobom nie maj4cym zatrudnienia oruz dzieciom i mlodziefr szkolnej z rodzin
patologicznych, wielodzietnych, najuboZszych wychowujqcych sig w warunkach
niekorzystnych dla ich rozwoju. Na zadanieprzezrracza sig kwotg 100 000 zl.

2. tr agodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu z trudnej sytuacji Zyciowej najubo2szym
mieszkaricom, poprzez pozyskiwanie i rozdawnictwo artykul6w zywnoSciowych, odzieLy,
Srodk6w chemicznych i art. przemystrowych. Na zadanieprzezruacza sig kwotg 5 000 zl.

F DzialalnoSi na rzecz os6b w wieku emerytalnym. samotnych" niepelnosprawnych

dla Parafialnego Zespolu ,,Caritas" Grupa Charytatywn przy KoSciele pw. Wsrystkich
Swigtych w Kolbuszowej poprzez:
1. Pomoc dla os6b ubogich, bezdomnych, bezrobotnych z terenu Gminy Kolbuszowa.
Na zadanie przeznacza sig kwotg 5 000 zl.

dla Polskiego Komitetu Pomocy Spolecznej Zarzqd Miejsko - Gminny Stowarryszenie
Charytatywne w Kolbuszowej, popyzezi
l. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty gminnej w zakresie pomocy spolecznej
poprzez organizowanie czasu dla os6b starszych i samotnych - prowadzenie popoludniowego

,,Klubu Seniora". Na zadanie przeznacza sig kwotg 2 000 zl.

F Dzialalno6i na rzecz kultury. sztuki. ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodoweeo

dla Stowarryszenia ,rlolek" w Kupnie poprzez.
l. DzialalnoSd na rzecz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i
dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie zajE6 pieSni i tairca dla dzieci i mlodzie?y.
Na zadnie przeznacza sig kwotE 7 000 zl.



$ 2. Szczeg6lowe warunki wykorzystania przyznanej dotacji okre$la umowa, zawarta
z podmiotemWszczeg6lnionym w $1.

$ 3. Wyznaczyd Referat Bud2etowy w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego
w Kolbuszowej do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad, realizacj4 tego
zadania.

$ 4. Wykonanie Zarzqdzeniapowierza sig Skarbnikowi Kolbuszowej.

$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.
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