ZARZĄDZENIE NR 354/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki
i krajoznawstwa w 2017 roku
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2016r.
poz. 446 ze zm.) oraz § 5 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2017 rok Nr XXXIV/423/2016 z dnia
22 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017r. poz. 1457) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyznaję środki finansowe w wysokości 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych),
zaplanowane w budżecie miasta Wałbrzycha na 2017 rok w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003- zadania
w zakresie upowszechniania turystyki, §2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1870 ze zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
L.P

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej

4000,00 zł

2.

Fundacja Edukacyjna
im. siostry Wandy
Garczyńskiej
Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze
Oddział Ziemi
Wałbrzyskiej
Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze
Oddział Ziemi
Wałbrzyskiej

Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia –
Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin
Książańskich” i Rajd Pieszy „Korona Gór
Wałbrzyskich”
„Złoto Dolnego Śląska”
Wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli
„W niedzielę nie ma nas w domu” i „Nie
zmarnuj wolnej soboty”

6000,00 zł

Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego
konkursu krasomówczego dla dzieci szkół
podstawowych, gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych

1500,00 zł

3.

4.

4000,00 zł

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowach zawartych
pomiędzy Gminą Wałbrzych a podmiotami realizującym zadania publiczne, o których mowa w § 1 niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha i Kierownikowi Biura Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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