
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.67.2018
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie wyboru oferty na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 r., w zakresie 
ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni 

wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta oraz edukację wśród 
mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.) i art.11 ust.1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), a także uchwały Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego nr XXXVI/375/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi 
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.”

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W celu wsparcia realizacji zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 r. w zakresie ochrony 
zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne 
od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta oraz edukację wśród 
mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Konkursowej 
opiniującej ofertę, dokonano wyboru oferty:

Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt - Koty, Psy i My - przyznana kwota dotacji 45 000,00 zł.

§ 2. 

Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi, o którym mowa w § 1, na realizację zadania publicznego Miasta 
Wodzisławia Śląskiego w 2018 r. jest podpisanie umowy.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT  MIASTA

Mieczysław Kieca
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