
Zarządzenie Nr  103.2019 

Burmistrza Miasta Jawora 

z dnia 21 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyznania środków finansowych przydzielonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci 

i młodzieży w roku 2019 
  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),  uchwały Nr 

IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 

2019 rok oraz uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Jaworze  z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2019 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 82.2019 

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 r. zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie wakacji letnich.  

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 98.2019 

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  

w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z dnia 29 kwietnia 

2019 r. udziela się dotacji celowej na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci  

i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2019 r, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Jawor na 

rok 2019. 

4. Zakres i warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowach zawartych 

pomiędzy Gminą Jawor, a oferentami. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i  Zdrowia 

Urzędu Miejskiego w Jaworze. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

BURMISTRZ 

Emilian Bera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik  
        do Zarządzenia Nr 103.2019 

Burmistrza Miasta Jawora 

 z dnia 21 czerwca 2019 r. 
 

 

§ 1 

Podział środków na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci  

i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2019:  

 

 

l.p. Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Nazwa zadania  

Propozycja 

 dofinansowania 

 

1. 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Dolnośląska Hufiec w 

Jaworze 

Organizacja 

wypoczynku 

dzieci i młodzieży 

w okresie wakacji 

letnich  

 

Harcerskie Lato 2019 30.000 

2 JTS „PIAST” w Jaworze  Wypoczynek dzieci i młodzieży  - Zakopane 5.000 

3 
JKS „SPARTAKUS” 

 w Jaworze  

Obóz sportowo-wypoczynkowy z elementami  

o charakterze rekreacyjno-turystycznym w Borowicach 

k./Karpacza 
4.000 

4 
TPD KOŁO RAZEM 

NAJ w Jaworze 

Organizacja Obozu Rehabilitacyjnego dla Osób 

Niepełnosprawnych w Międzywodziu 
3.000 

5. 
Klub Sportowy „Olimpia” 

w Jaworze 

Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Borowicach 

k./Karpacza 
4.000 

RAZEM 
 

46.000 

 

 

 
BURMISTRZ 
Emilian Bera 


