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ZARZĄDZENIE NR 689/2018 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 
22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, 
z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 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 2018 r. 
poz. 994 ze zmianami), 

art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508 ze zmianą),
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 2018 r. poz. 450 ze zmianami),
w wykonaniu:
	rozdziału IV ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. a oraz rozdziału V ust. 3 zadanie 1, podzadanie 1.8. załącznika do uchwały nr 644/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.59.24.2018 z dnia 11 września 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Miasta Rybnika na 2018 rok (dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok), z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań 
z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., 

zarządzam, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. 
ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany w § 1: 
	w ust. 1 kwotę 2.980.307,20 zł zastępuje się kwotą 3.226.667,20 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 20/100),

ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„w 2018 roku kwotę 1.007.160 zł (milion siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), która została ustalona decyzjami Wojewody Śląskiego z dnia:
	12 lutego 2018 r. Nr FBI.3111.25.2.2018, 
	23 marca 2018 r. Nr FBI.3111.59.8.2018,
	11 września 2018 r. Nr FBI.3111.59.24.2018,”.


§ 2.
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 779/2016 nie ulegają zmianie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



