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Zarzadzenie nr 2鰐．. /2015 
Prezydenta Miasta Siemianowice Slaskie 

z dniaぐ又．. lutego 2015 r. 

w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realれacji zada血 publicznych 
w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie konkursu 
ogloszonego dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6加．  zm.), art. 11 ust. 1 i2ust鋤ry z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
O面aalno§ci Po之ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz・ U・ Nr 2014 r・加Z・ 1118 z p6加・  
zm・）,UchwaかNr 532/2014 Rady Miasta Siemianowic Sl響kich z dnia 30 p吐dziemika 2014r・  
w sprawie: przyjgcia,, Programu wsp61pracy miasta Siemianowice Slskie na rok 2015 
z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dziaalnogci noZ吐ku rublicznego i o wolontariacie". 6 7 ust. 1 v気．  iRe四laminu 
Organizacyjnego Urzgdu Miasta Siemiano叫c SI軍kich （乙a cznik do 乙arz糾zenia 
Nr 716/2012 Prezydenta Miasta Siemianowice Sl4skie z dnia 12 marca 2012 roku z p62n. 
zm.), Zarzdzenia nr 2/2014 Prezydenta Miasta Siemiariowice 5 lskie z dnia 10 grudnia 
2014r. w sprawie: zaいvierdzenia Regulaminu opiniowania ofertオoZonych na realizacjg zad舶  
publicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2015 w otwartych 
konkursach ofert na podstawie ustawy o dziaalnogci po軍ku publicznego i o wolontariacie, 
Zarz糾zenia nr 97/2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Sl4skie z dnia 31 grudnia 2014 r. 
w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zad舶 publicznych 
w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem dotacji pn. 
,,Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego 略rd mieszk血c6w Siemianowic 

l磐kich poprzez o堰anizacjg imprez， 叩。止舶如ltural叩ch i innyvch 釦nn dzi破alnosci 
kulturalnej" i,, Edukacja artystyczna dzieci i耐odzie智na terenie Siemianowic Sl磐kich" oraz 
Zarz加ze血a 79/2014 Pre召denta Miasta Siemianowice 5 l響kie z dnia 18四dnia 2014 r. 
w sprawie: powol面aKo面sji opiniujcej oferty z1o之one na realizacjg zad面 publicznych 
w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2015 w otwartych konkursach 
ofert na podstawie ustawy o dziaalnogci po軍ku publicznego i o wolontariacie. 

zarzadzam, co nastgpuje: 

1 . 	Zatwierdzam propozycjg Komisji z dnia 3 lutego 2015r. opiniujcej oferty organizacji 
pozarz糾owych zoZone w konkursie z dnia 31 grudnia 2014 r. na wspieranie realizacji 
zad面 publicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wraz 
z udzieleniem dotacji pn. Upowszecbnianie kultury i dziedzictwa narodowego wsr6d 
mieszk舶c6w Siemianowic Sl4skich poprzez organizacjg imprez, spotk面 kulturalnych 
i innych form dziaalnogci kulturalnej" i ..Edukacja artystyczna dzieci i mlodzie加 na 
te化nie さiemianowic さI磐Kicn ・  

2. 	Przyznajg dotacjg: 

・ Zwi響ko面 Harcerstwa Polskiego w kwocie 3.000,00 zl (slownie: trzech tysigcy 
zotych) na realizacjg zadania pn. Festiwal Kultury Harcerskiej i Zuchowej,, Kolory 
Jesieni". 

t 

協  



「驚慧誉三呼－  
mgr皿agorzara ric雌e界 1平・リ  

. Stowarzyszeniu Cオonk6w Siemianowickich Sp61dzielni Mieszkaniowych, 
Mieszk面c6w i Sympatyk6w Miasta Siemianowice Si賀kie, Nasz Dom" w kwocie 
3.000,00 z1 (slownie: trzech tysigcy zotych) na realizacjg zadania pn.,, Kultura daleko 
od szosy 2015". 

・ l軍kiemu Stowar召szeniu Kulturalnemu Os6b Niepelnosprawnych w kwocie 
3.000,00 z1 (slownie: trzech tysigcy zotych) na realizacjg zadania pn. 
,, Upowszecbnianie kultury i dziedzictwa narodowego wgr6d mieszk舶c6w 
Sic面anowic 5 l響kich poprzez o魂面zacjg i叫rez, spo止吐  kult"iral即ch 
i innych form dziaalnosci kulturalnej". 

. Fundacji Promocji Retroinformat水i,, Dawne Komputery i Gry" w kwocie 3.000,00 zi 
(sownie: trzech tysigcy zlotych) na realizacjg zadania pn・ ，・Festiwal Da晒nych 
Komputer6w i Gier一Siemianowice Si軍kie 2015". 

. Spolecznemu O師sku Muzycznemu w kwocie 5.000,00 z1 (slownie: pigciu tysigcy 
zotych) na realizacjg zadania,, Edukacj a artystyczna dzieci i modzie之y na terenie 
Siemiano面c 5 l軍kich". 

. Stowarzyszeniu Ludzi触tywnych,, Kangurek" w kwocie 5.000,00 z1 (slownie: pigciu 
tysigcy zotych) na realizacjg zadania pn.,, Wariacje artystyczne". 

3. Wykonanie Zarz胆zenia powierzam Kiero晒面kowi Referatu Kultui了  w Wydziale 
Kultury i Sportu. 

4. Zarz糾zenie wchodzi w 智cie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogoszeh Urzgdu Miasta ul. Jana Pawla II 10, publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzdu Miasta oraz na stronie internetowej Urzgdu Miasta 
www.siop.siemianowice.pl. 
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