ZARZĄDZENIE NR 668/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania
działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały NR III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaję dotację w łącznej kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy) z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność, §236 8, §236 9 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 5 ust. 2 pkt.1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 37 z późn.zm.), na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze postępowania
konkursowego w następujący sposób: Zadanie 1: Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności
lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie
muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych działań na
rzecz budowania przyjaznej przestrzeni.
Podmiot wnioskujący

Tytuł projektu

Przyznana kwota dotacji (w zł)

Fundacja „OK, ART”
ul. Jedności Narodowej 73

„Podwórko – kopalnia sztuki.
Wałbrzych”.

80 000,00 zł

50 – 262 Wrocław
2. Działanie jest realizowane i finansowane w ramach projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia
w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
w ramach konkursu dotacji pn.: „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta
Wałbrzycha”.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w umowach zawartych
pomiędzy Gminą Wałbrzych a podmiotami realizującymi zadania publiczne, o których mowa w §1 niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha i Kierownikowi Biura
Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
InformacjiPublicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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