ZARZĄDZENIE NR 47
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz.446,
zm.poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz.1817, zm.poz.1948 oraz z 2017r. poz. 573) oraz uchwały Nr
XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu
współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co
następuje:
§ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie o dotację na
realizację zadań publicznych w 2017 roku przyznaję następujące dotacje:
1) ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
a) wspieranie programów ochrony i promiocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, Nr zadania
4.1/2017, dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA w Wałczu, wysokość przyznanych
środków finansowych 2.000 zł.
2) kultura na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec
a) upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną
i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, Nr zadania 3.3/2017, dla
Stowarzyszenia HANECZKI w Hankach , wysokość przyznanych środków finansowych 2.000 zł.
§ 2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionymi organizacjami
a Burmistrzem Mirosławca.
§ 3. Informacja o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Mirosławicu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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