
ZARZĄDZENIE NR 163/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 13.06.2022 r.

w sprawie udzielenia dotacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z późn.  zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 16,  art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1,  art. 16 ust. 1 oraz  art. 19a
ust. 1 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  (t.j.  Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zaproponowanego w ofercie złożonej w dniu 27 maja
2022 r.,  udzielam  Fundacji  ODA  numer  KRS  0000487299,  z siedzibą  przy  Al.  Armii  Krajowej 43
w Wołominie,  dotacji  w kwocie  10 000,00 zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  00/100)  na  realizację
zaproponowanego zadania.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem: „O ludziach, ulicach i domach,
których nie ma”- trzy filmy o historii Wołomina.

3. Na zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji
zadania  publicznego,  w rozumieniu  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:

1) na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w Wołominie:  www.wolomin.org  w zakładce  Twój
samorząd/  NGO,  Edukacja,  Sport,  Zdrowie/  Zlecanie  zadań  publicznych/  Ogłoszenia  w trybie  małych
grantów,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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