
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022
WÓJTA GMINY PSARY
z dnia 05 maja 2022 roku

w  sprawie  przyznania  dotacji  na  realizację  zadań  publicznych  gminy  Psary  w  zakresie  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w drugiej edycji otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.  559),
art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/370/2021 Rady Gminy Psary z dnia 25 listopada 2021
roku  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  gminy  Psary  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zarządzam:

§ 1
Przyznać  dotację  na  realizację  zadań  publicznych  gminy  Psary  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania
kultury fizycznej w drugiej edycji otwartego konkursu ofert następującej organizacji: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego
Wysokość

przyznanych
środków

publicznych 

1. Stowarzyszenie Promocji
Kolarstwa „Pro Rower”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –
tytuł: „Wspieranie i upowszechnianie kultury

fizycznej na terenie gminy Psary”

19 800 zł

§ 2
Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości  publicznej  poprzez publikację na stronie internetowej Gminy
Psary, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary. 

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy Psary 
/-/

       Tomasz Sadłoń
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