
Zarządzenie Nr 5/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 

z dnia 14 stycznia 2013 r. 

 

 

w sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

                    oraz  podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.           

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały                                  

Nr XXIII/340/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: „uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2013 ”- zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Realizacja zadań publicznych w roku 2013 zlecona zostanie następującym podmiotom: 

    

1) Stowarzyszeniu „Pomoc Bliźniemu”, któremu przyznaje się dotację w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych osób i rodzin: organizacja dostaw żywności dla najuboższych osób i rodzin; 

2) Niepołomickiemu Bractwu Rycerskiemu, któremu przyznaje się dotację w wysokości 8.000,00 zł. (słownie: 

osiem tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej: organizacja warsztatów historycznych, wydarzeń rekonstrukcyjnych, wykładów; 

3) Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”, któremu przyznaje się 

dotację w wysokości 55.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie 

realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych; 

4) Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”, któremu przyznaje się 

dotację w wysokości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy  złotych zero groszy) na dofinansowanie 

realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja 

turnusów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych; 

5) Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub Sprzężoną 

Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem” któremu przyznaje się dotację w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: 

pięć tysięcy  złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja turnusów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych; 

6) Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej, któremu przyznaje się dotację w wysokości 12.000,00 zł. 

(słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz 



wyrównywania szans tych osób i rodzin: aktywizacja osób starszych przez organizację zajęć na Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku; 

7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach, której przyznaje się dotację w wysokości 35.000,00 zł. 

(słownie: trzydzieści pięć  tysięcy  złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalnych  

o charakterze literackim, muzycznym, teatralnym, organizacja koncertów, wystaw, warsztatów literackich, 

muzycznych, teatralnych,  plastycznych – mających na celu wzbogacenie oferty kulturalno-artystycznej Gminy 

Niepołomice; 

8) Miejskiemu Chórowi Cantata - Towarzystwu Śpiewaczemu w Niepołomicach, któremu przyznaje się dotację 

w wysokości 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji 

zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja 

imprez kulturalnych o charakterze literackim, muzycznym, teatralnym, organizacja koncertów, wystaw, 

warsztatów literackich, muzycznych, teatralnych,  plastycznych – mających na celu wzbogacenie oferty 

kulturalno-artystycznej Gminy Niepołomice; 

9) Towarzystwu Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki, któremu przyznaje się dotację w wysokości 

20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez 

kulturalnych o charakterze literackim, muzycznym, teatralnym, organizacja koncertów, wystaw, warsztatów 

literackich, muzycznych, teatralnych,  plastycznych – mających na celu wzbogacenie oferty kulturalno-

artystycznej Gminy Niepołomice; 

10) Stowarzyszeniu Propagującemu Idee Kazimierzowskie, któremu przyznaje się dotację w wysokości 4.000,00 

zł. (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży,  

w tym  np. teatralnych, tanecznych,  kulturoznawczych, wspieranie projektów edukacyjnych, w tym wyrównujących 

szanse edukacyjne; 

11) Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Małopolski, któremu przyznaje się dotację w wysokości 

15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania 

publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży: w okresie wakacji w formie wyjazdowej. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


