
ZARZĄDZENIE NR 114/2017
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz 
rozwoju edukacji, kultury i sztuki pn.: "XVII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

I ŻOŁNIERSKIEJ "Moja Ojczyzna"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.), uchwały nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów 
z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok oraz §5 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Wójta 
Gminy Bełchatów z dnia 23 września 2016r., zarządzam co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu oferty Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "ERSKA" z siedzibą 
w Bełchatowie, os. Żołnierzy POW 4/46, 97-400 Bełchatów, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznaje się celowość realizacji 
zadania publicznego pn. "XVII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 
"Moja Ojczyzna" i przyznaje się dotację w wysokości 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

§ 2. O wyniku dokonanego rozstrzygnięcia Oferent zostanie poinformowany odrębnym pismem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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