
Zarządzenie Nr 134/14
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 maja 2014r.

w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy 
Trzcianka  w  zakresie  przeciwdziałania  patologiom  społecznym 
w ramach otwartego konkursu ofert na  2014 rok

Na podstawie  art.  30  ust  1  i  ust.  2  pkt.  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 
ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/359/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia   28 listopada 
2013 r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na terenie gminy na 2014 r.” oraz  w związku  z § 1 ust. 1 zarządzenia 
Nr  85/14  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  4  kwietnia  2014r.   w  sprawie  ogłoszenia 
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym, zarządza się co następuje:

§  1.1. Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych
na  zadanie   w  zakresie   przeciwdziałania  patologiom  społecznym-   organizacja 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z terenu gminy 
Trzcianka, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

      2.  Środki  finansowe w wysokości  18.230,00zł  (osiemnaście  tysięcy 
dwieście trzydzieści złotych) na realizację wydatków, wymienionych w załączniku 
do zarządzenia, mają pokrycie w budżecie na  2014 rok. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Trzcianka

§  3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

        

 



Załącznik
do zarządzenia Nr 134/14
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 maja 2014r.

Podział środków przyznanych na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014

L.p.
Nazwa organizacji Kwota dotacji

1.
Caritas Parafii pw. M. B. Saletyńskiej              
ul. Witosa 5   64-980 Trzcianka

13.370,00zł

2
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg 
Wielkopolski  ul. Św. Marcin 30 61-805 Poznań   4.860,00zł

Łączna kwota dotacji 18.230,00zł



Uzasadnienie 
do zarządzenia Nr 134/14 Burmistrza Trzcianki

z dnia 19 maja 2014r.

w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy 
Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014

Zgodnie  z  zapisem  uchwały  Nr  LIV/359/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  
z  dnia  28  listopada  2013r.  w  sprawie  przyjęcia   Programu  współpracy  gminy 
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  gminy  na  2014r.oraz  zarządzeniem 
Nr  85/14  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  4  kwietnia   2014r.  w  sprawie  ogłoszenia 
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie 
przeciwdziałania  patologiom  społecznym,  Komisja  konkursowa  dokonała  oceny 
złożonych ofert na zadanie wymienione w zarządzeniu, tj. organizację wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat  z terenu gminy Trzcianka.

W  odpowiedzi  na  ogłoszony  konkurs  wpłynęły  2  oferty:  Caritas  Parafii 
pw.  M. B. Saletyńskiej ul. Witosa 5  64- 980 Trzcianka oraz Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski  ul. Św. Marcin 30 61-805 Poznań.

Komisja  konkursowa  stwierdziła,  że  oferty  wymagają  uzupełnienia 
i w związku z tym wyznaczyła termin na dostarczenie brakujących dokumentów, pod 
rygorem pozostawienia  ofert  bez  rozpatrzenia.  Organizacje  przedłożyły  brakujące 
dokumenty.

Na  realizację  wyżej  wymienionego  zadania  komisja  konkursowa 
zaproponowała  przyznać  Caritas  Parafii  pw.  M.  B.  Saletyńskiej  ul.  Witosa  5 
64-980 Trzcianka kwotę 13.370,00zł oraz  Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej 
Okręg Wielkopolski  ul. Św. Marcin 30 61-805 Poznań kwotę 4.860,00zł.

Przyjęcie  przedmiotowego  zarządzenia umożliwi  zawarcie  umowy   
 i  przekazanie   środków  finansowych  w  postaci  dotacji  na  zadanie  z  zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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