
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021 
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej 
w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia„Programu współpracy Gminy Miejskiej 
Człuchów zorganizacjami pozarządowymi na 2021 rok” zmienionej uchwałą nr XXIV.207.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.189.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" oraz zmienionej uchwałą nr XXV.217.2020 
Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.189.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyznaję stowarzyszeniu SPARTA SPORT SQUAD z siedzibą w Człuchowie małą dotację 
w wysokości 7.500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzowie akrobatyki” w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej oraz w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadania "Obóz akrobatyczny - 
wakacje 2021" z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację 
wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, w tym szczególnie narażonych na działanie czynników 
ryzyka. 

§ 2. Szczegółowe warunki przyznania dotacji określą odrębne umowy. 

§ 3. Ogłoszenie o przyznaniu małych dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Człuchowa, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie oraz na stronie internetowej  
www.czluchow.eu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. turystyki i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz 
 
 

mgr Ryszard Szybajło 
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