Zarządzenie Nr 0050.182.2016
Wójta Gminy Ustka
z dnia 19 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 roku oraz w sprawie ogłoszenia wyników oceny wniosków o wsparcie finansowe
sportu w formie dotacji na 2016 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 poz.1515 ), § 1 Uchwały Nr XIII.155.2015 Rady Gminy Ustka z dnia
27 listopada 2015 roku, w związku z § 23 ust. 8 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2016
rok z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” jak również zgodnie z §
1 Uchwały Nr XIII.154.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015 roku, w związku z
§14 ust. 10 „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2016, 2017, 2018
z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Uchwały Nr XXII.259.2012
Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz Regulaminu
Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji
zadań publicznych na 2016 rok oraz komisji do oceny wniosków w wsparcie finansowe
sportu w formie dotacji na 2016 rok, będącego zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.177.2015
Wójta Gminy Ustka z dnia 17 grudnia 2015 roku zmienionego Zarządzeniem
Nr 0050.180.2016 roku z dnia 11 stycznia 2016 roku
Wójt Gminy Ustka
zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków przedłożoną przez Komisję
Konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 0050.177.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia
17 grudnia 2015 zmienioną Zarządzeniem Nr 0050.180.2016 roku z dnia 11 stycznia
2016 roku w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań
publicznych na 2016 rok oraz w sprawie ogłoszenia wyników oceny wniosków
o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2016 rok przyznaję dotację
w następujących wysokościach z przeznaczeniem na:
1) finansowanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Ustka na rok 2016:
1.

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
w Słupsku

2.

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
w Słupsku

Organizacja Kolonii Letnich z programem profilaktyczno wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin
patologicznych dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących
w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami
profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć
pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnoedukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków
psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
programu opiekuńczo-wychowawczego profilaktyki
uzależnień i socjoterapeutycznego, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w:
Duninowie, Gąbinie, Wytownie, Objeździe, Machowinie,
Charnowie, Wodnicy, Pęplinie, Starkowie i Możdżanowie

30.000

130.000

3.

Stowarzyszenie
KROKUS – Centrum
Trzeźwości w Słupsku

Mikroedukacja poprzez sport i rekreację oraz warsztaty
psychoterapeutyczne w zakresie profilaktyki w krzyżowym
uzależnieniu od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu
uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie powiatu
słupskiego.

2.000

RAZEM
162.000
2) realizację zadań z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1.
2.
3.

Parafia Rzymskokatolicka
w Wytownie
Parafia Rzymskokatolicka
w Objeździe
Stowarzyszenie Produktów
markowych Turystyki
Wiejskiej Słupia

Renowacja Okien witrażowych w kościele w Machowinie

10.000

Prace przy zabytkowym kościele i na terenie wokół-Objazda

23.000

Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby
lokalnej społeczności

37.000

RAZEM
70.000
3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz
niepełnosprawnym:
Polski
Związek Emerytów, Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych
1.
5.000
2.

Rencistów i Inwalidów
Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Ustka

i niepełnosprawnych
Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym oraz niepełnosprawnych „Kolorowa Akademia
Trzeciego Wieku 8”.

7.500

RAZEM
12.500
4) realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki
i krajoznawstwa:
Organizacja dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustka
1. Gminny Klub Sportowy
10.000
2.
3.

„Wybrzeże” Objazda
Stowarzyszenie
Sympatyków Piłki Ręcznej
„Szczypiorniak” Ustka
Centrum Sportów
Wodnych OPTY Ustka

na treningi i rozgrywki piłkarskie do Objazdy
Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną.

Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych

RAZEM

8.000
1000
19.000

5) realizację wniosków o wsparcie finansowe sportu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gminny Klub Sportowy
„Wybrzeże” Objazda
Gminny Klub Piłkarski
„Karol” Pęplino
Klub Sportowy „Słupia”
Charnowo
Stowarzyszenie Sportowe
Klub Sportowy Unison
Machowino
Klub Sportowy Zaleskie

Miejski Klub Sportowy
„Jantar” Ustka
Lekkoatletyczny Klub
Sportowy „Jantar” Ustka

Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ustka.

60.000

Popularyzacja piłki nożnej na ternie gminy Ustka przez GKP
„Karol” Pęplino.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Ustka.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Ustka

60.000

Udział Klubu sportowego KS Zaleskie w rozgrywkach
ligowych Klasy B w piłce nożnej oraz organizacja i udział
drużyny juniorów w rozgrywkach ligowych
Organizacja treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z
Terenu Gminy Ustka przez MKS Jantar Ustka
Wspieranie finansowe sportu w formie dotacji na rok 2016

10.000

RAZEM
§ 2.

17.000
15.000

10.000
3.000
175.000

Odmawiam przyznania dotacji następującemu podmiotowi:
1. Miejski Klub Sportowy „JANTAR” Ustka – Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej na zadanie „Udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustka w rozgrywkach piłki
nożnej w barwach MKS Jantar Ustka.
2. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alternatywney
„QRZAJKA” na zadanie „ Funkcjonowanie orkiestry dętej”.

i

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Ustka.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Niezależney

