Zarządzenie Nr SG.0050.461.2020
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 24 grudnia 2020 r.
w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji
na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2021 r. z zakresu administracji
rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020, poz. 1057) uwzględniając opinię komisji
opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz na podstawie § 7 ust. 1 zarządzenia
Nr OR.120.82.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, z późn. zm.
zarządzam, co następuje:
§1
Przyznaję dotację celową dla następującego podmiotu na powierzenie realizacji zadania pomocy
społecznej w 2020 r. z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy” ze środków zabezpieczonych w dziale 852 rozdz. 85203 § 2360 (ZP) budżetu miasta
Jaworzna.
Lp.

1.

Nazwa organizacji

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
w Jaworznie

Nazwa zadania

Osoby
Przyznana kwota
reprezentujące
organizacje
„Prowadzenie
Ewa Musiał
1 321 736,00 zł
Środowiskowego Domu - Przewodnicząca
Samopomocy”
Zarządu Koła,
Małgorzata Zięba
- Sekretarz
Małgorzata Szewczyk
- Główny Księgowy
SUMA
1 321 736,00 zł
§2

Dotacja, o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia zostanie wypłacona na podstawie zawartej
umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna, a organizacją pozarządową wymienioną w § 1 niniejszego
Zarządzenia, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej, a nadzór nad jego wykonaniem
p. o. Naczelnika Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
w z. PREZYDENTA MIASTA
Monika Bryl
Zastępca Prezydenta Miasta

Dokument podpisano elektronicznie.

