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INFoRMACJA o PoWIERZENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGo ZWIĄZKOWI

ZoŁNIERZY WoJSKA PoLSKIEGo (KoŁo W PRUDNIKU)

W dniu 20 maja 2013 r. wpĘnęła do Starostwa Powiatowego w Prudniku oferta realizacji

zadania publicznego złożona przez Związek Żolnięrzy Wojska Polskiego - Koło w Prudniku pt.

,,Kultyrvowanie historii i tradycji Żołnierzy Wojska Polskiego w Powiecie Prudnickim''. Celęm

zadania jest podtrzymywanie tradycji, uhonorowanie osób zasłuŻonych poprzez wręczenie odznaczefi,

integracja mieszkańców i Żołnięrzy rezerry WP z terenu Powiatu związana ztradycjami walki narodu

polskiego o wolnośó, niepodległośó i suwerennośó oraz propagowanie dziedzictwa narodowego.

Zgodnle z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi

wymienionymi w alt. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r.

(Uchwała Rady Powiatu w Prudniku Nr XXVIIV1851201Ż z dnia 30 listopada 2012 r. zm. UchwaŁą

Rady Powiatu w Prudniku Nr XXX/20]1Ż013) oraz mając na uwadze aft. 19a ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności poży,tku publicznego i o wolontariacie' na wniosek organizacji organ

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego moze zlecić organizacji - z pominięciem otwaltego

konkursu oferl - realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, pod

warunkiem, ze wysokość dofinansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000 zł i nie będzie ono

realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. ofefta złożona przez Związek Żotnięrzy Wojska

Polskiego _ Koło w Prudniku spełniała wszystkie wymienione wyżej warunki. Zgodnie z ust. 3 aft.

l9a ustawy z dnia24kwietnia2003 r. o działalności poż1,tku publicznego i o wolontariacie, organ

wykonawczy jednostki samorządu tery.torialnego zamieścił złożoną oferlę na okres 7 dni w Biuletynie

Informacji Publicznej, w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz

na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofeĘ nie

wpłynęły jakiekolwiek uwagi dotyczące ofefty, wobec czego Powiat Prudnicki powierzy realizację

zadania publicznego Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego i udzieli dofinansowania w wysokości

2 395,00 zł.
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