
Zarządzenie Nr 30/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy 
Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 
turystyki  i  krajoznawstwa  w  ramach  otwartego  konkursu  ofert 
na 2013 rok

 
Na  podstawie  art.  30  ust  1  i  ust.  2  pkt.  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 221 ust. 1, 
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240  ze  zm.)  oraz  uchwały  Nr  XXXIV/231/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
28 listopada 2012 r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku  publicznego  na  terenie  gminy  na  2013  rok”,  w  związku  z  §  1  ust.  1 
zarządzenia  Nr  4/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie 
ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie 
wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  oraz  turystyki 
i krajoznawstwa w 2013 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: 
„Organizacja  zajęć  ogólnorozwojowych  z  elementami  współzawodnictwa 
sportowego  prowadzonych  w  gminnych  szkołach  przez  uczniowskie  kluby 
sportowe”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Środki finansowe w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)  na 
realizację zadania nr 1 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka     na 2013 rok.

§  2.  1. Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych 
na zadanie: „Prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka 
oraz  udział  w  zawodach  i  rozgrywkach  sportowych”,  zgodnie  z  załącznikiem 
do zarządzenia.
    2.Środki finansowe w wysokości 330.000 zł ( słownie: trzysta trzydzieści tysięcy 
złotych)  na realizację  zadania  nr  2  znajdą  pokrycie  w budżecie  gminy  Trzcianka 
na 2013 rok.

  §  3.  1.  Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych 
na zadanie: „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych”, zgodnie z załącznikiem 
do zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości  8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 
na realizację zadania nr 3 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§  4.  1.  Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych 



na  zadanie:  „Organizacja  imprez,  zawodów  i  rozgrywek  sportowych”,  zgodnie 
z załącznikiem do zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
na realizację zadania nr 4 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§  5.  1.  Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych 
na  zadanie:  „Organizacja  i  udział  w  imprezach  turystyki  aktywnej”,  zgodnie 
z załącznikiem do zarządzenia.

2.  Środki  finansowe  w  wysokości  2.300  zł  (słownie:  dwa  tysiące  trzysta 
złotych)  na realizację  zadania  nr  5  znajdą  pokrycie  w budżecie  gminy  Trzcianka 
na 2013 rok.

§  6.  1.  Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych 
na  zadanie:  „Organizacja  i  udział  w  rajdach  turystycznych  i  krajoznawczych”, 
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2.  Środki  finansowe  w  wysokości  3.000  zł  (słownie:  trzy  tysiące  złotych) 
na realizację zadania nr 6 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§ 6.  Do zweryfikowania zgodności treści umowy ze złożoną ofertą w zakresie 
proponowanej dotacji określonej w załączniku zobowiązuje się inspektora ds. kultury, 
kultury fizycznej Annę Stańczyk.

§ 7. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Gminy.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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