ZARZĄDZENIE NR 88/2013
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań
publicznych w gminie Śrem na 2013 r. w związku z ogłoszeniem III
otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz na podstawie Uchwały Nr
268/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami na 2013 r. oraz Zarządzenia Nr 63/2013 Burmistrza
Śremu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 r.,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam wykaz organizacji, zadań oraz wysokość dotacji celowej
przyznanej na wsparcie realizacji zadań w gminie Śrem na 2013 r. w związku
z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert zgodnie z załącznikiem do
Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Pionu Edukacji
i Usług Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2013
Burmistrza Śremu
z dnia 30 lipca 2013r.
Wykaz organizacji, zadań oraz wysokość dotacji celowych przyznanych
na wsparcie realizacji zadań w gminie Śrem na 2013 r. w związku
z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert

ZADANIE pn.
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki
dla dzieci młodzieży z grupy ryzyka
Lp.
1
2

3

Nazwa
organizacji/podmiotu

Nazwa zadania

Klub Sportowy WODNIK
w Śremie
Śremski Klub Sportowy
WARTA

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY ŚREM

Z Wodnikiem pływam – używek nie
używam
Warto żyć zdrowo
Organizowanie sportowych zajęć
pozalekcyjnych z koordynacji ruchowej
wspartych treningami indywidualnymi
z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z Gminy Śrem
SUMA:
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Wysokość
proponowanej
dotacji
10 000,00zł
32 230,00zł

18 000,00zł
60 230,00zł
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