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(2015-121155) 

ZARZĄDZENIE 718/2015 

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 

z dnia 22 grudnia 2015 r.  

 

w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży 

oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku 

przy ul. Hibnera 41, na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48  

 
Działając na podstawie: 

 art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1515),  

 art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163 ze zmianami),  

 art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami),  

 w wykonaniu Rozdziału IV ust. 2 pkt 1 i Rozdziału V ust. 3 zadanie 1, podzadanie 1.7. załącznika  

do  uchwały nr 239/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, 

 

po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową  

 

 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Udzielam Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów 

Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy  

ul. Hibnera 41, dotacji na finansowanie w 2016 roku realizacji zadania publicznego  

pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 

w kwocie 547.200 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych) w obszarze: 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ostateczna wysokość dotacji będzie sumą iloczynów aktualnej liczby osób korzystających 

z usług ośrodka, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu, oraz średniej miesięcznej 

wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, zgodnie z art. 51c ust. 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

§ 2. 

Realizację zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział 

Polityki Społecznej. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


