ZARZĄDZENIE NR ..„..^.«.„...^:....„.....

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia „:....;;....:..;......!.:......... 2017 r.

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania
publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Na podstawie art.30ust.l ustawy zdnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r.
póz. 446,1579,1948 oraz z 2017 r. póz. 730), art. 15 ust2a-2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontańacie (Dz. U. 2016 póz. 1817,1948 z2017r. póz. 573) oraz na podstawie

Uchwały Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2017.
§ l. Przyznaję dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację
zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.
§2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, o których mowa w
§ l wyznaczam następujące osoby:
l) Marlenę Wachowicz - Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

i Pomocy Społecznej,
2) Sabinę Tatol - Baczyńską ~ Głównego Specjalistę ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej.
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób
Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
l. Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej Osób Niepehiosprawnych i Pomocy Społecznej
2. Wydział Organizacyjno- Prawny.
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Załącznik Nr...;
do Zarządzenia Nr •:..:.•

Burmistrza Choszczna
z dnia .?.^..!:./.'',"./.'. - •/)

Wykaz udzielonej dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w zakresie:

I. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI - rozdział 75415
Wysokość środków w budżecie 15 000,00 zł.
Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Kwota

Uwagi

przyznanej
l.

Ratownictwo
Wodne Sława

Bezpiecznie nad wodą

dotacji
15 000,00
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