WO JT GMINY POPIELOW
ZARZ^DZENIE NR 0050. 4# .2011
Wojta Gminy Popielow
zdnia 30 grudnia 2011 r
w sprawie rozstrzygni?cia otwartego konkursu ofert na realizacj§ zadah
publicznych w 2012 roku w zakresie Ochrony zdrowia.
Na podstawie art.5 ust.4 pkt 2 oraz Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 Or Nr 234 poz. 1536, z 2011
Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244) zarza_dzam co nast^puje:

§1
1.

Dokonuje si§ rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert na realizacj? zadari
publicznych w 2012 w zakresie Ochrony zdrowia.

2.

Na wsparcie realizacji zadania pod nazwq. ,,Piel§gnacja w srodowisku domowym osob
chorych, niepetnosprawnych, samotnych i starszych", zgodnie z zakresem
priorytetowych zadah publicznych okreslonych w Uchwale Nr XII/85/2011 Rady
Gminy Popielow z dnia 24 listopada 2011r w sprawie przyjgcia Programu wspotpracy
Gminy Popielow z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi
dziatalnosc pozytku publicznego na 2012r postanawiam przyznac Caritas Diecezji
Opolskiej w formie dotacji kwot§ 45.000 zl.

3.

Na wsparcie realizacji zadania pod nazwa^ ,,Ambulatoryjna i domowa terapia i
rehabilitacja lecznicza" zgodnie z zakresem priorytetowych zadaii publicznych
okreslonych w Uchwale Nr XII/85/2011 Rady Gminy Popielow z dnia 24 listopada
2011r w sprawie przyj$cia Programu wspotpracy Gminy Popielow z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadza_cymi dziatalnosc pozytku publicznego
na 2012r postanawiam przyznac Caritas Diecezji Opolskiej w formie dotacji kwot§
15.000 zt.

4.

Wyniki, o ktorych mowa w ust.2 i 3 podaje si§ do publicznej wiadomosci poprzez ich
ogtoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy
ogtoszeh w siedzibie Urz§du Gminy w Popielowie.
§2

1.

Srodki na dotacje, o ktorych mowa w §1, okreslone sa_ w budzecie Gminy Popielow
na 2012 rok, przyje.tym Uchwata^NrXIII/90/2011 Rady Gminy Popielow z dnia 29
grudnia 2011r.

2.

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego mi^dzy zleceniodawca^a podmiotem, ktorego oferta
zostata wybrana w post^powaniu konkursowym.
§3

Wykonanie zarza^dzenia powierza si? Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

