
Zarządzenie Nr 164/22 

Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z dnia 9 czerwca 2022 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                             

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z ogłoszonym 

Zarządzeniem Nr 127/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

      zarządza, co następuje 

§ 1 

1. Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży będzie realizowane przez: 

- Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” przy wsparciu finansowym Gminy 

w kwocie: 56.200 zł; 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli- 

Rozwadowie „Pokój i Dobro” przy wsparciu finansowym Gminy w kwocie 22.000 zł; 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z podmiotem, który będzie 

realizował zadanie. 

§ 2 

 Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzą z działu 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. 

§ 3 

Do sprawowania kontroli merytorycznej wyznacza się Naczelnika Wydziału Edukacji 

i Zdrowia. Do sprawowania kontroli finansowej wyznacza się Naczelnika Wydziału Budżetu 

i Finansów. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej znajdującym się na stronie http://bip.stalowawola.pl w zakładce 

„Współpraca z organizacjami pozarządowymi”/ „Zarządzenia ws. rozstrzygnięcia otwartych 

konkursów ofert”, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli 

http://www.stalowawola.pl w zakładce „Nasze miasto”-„Organizacje pozarządowe”/ 

„Zarządzenia ws. otwartych konkursów ofert” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej 

Woli przy ul. Wolności 7. 

http://bip.stalowawola.pl/
http://www.stalowawola.pl/

