
Zarządzenie Nr 138/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 lipca 2015 r.

w  sprawie  wsparcia  realizacji  zadań  publicznych  z  pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1118  ze  zm.)  oraz   §  18  ust.  1 uchwały  Nr  LXVII/518/14  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  23  października  2014  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy 
na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§  1. 1.  Przyznaje  się  wsparcie  finansowe  Uczniowskiemu  Klubowi 
Sportowemu  Biała  z  siedzibą  w  Białej,  na  realizację  zadania  publicznego  
z  zakresu  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  
w wysokości: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). 

2.  Przyznaje się wsparcie finansowe Miejskiemu Klubowi Sportowemu 
„Lubuszanin”  z  siedzibą  w  Trzciance,  na  realizację  zadania  publicznego  
z  zakresu  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  
w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

3.  Środki  finansowe  w  wysokości  6.900,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy 
dziewięćset złotych) na realizację zadań publicznych wymienionych w ust 1 i 2 
mają pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Trzcianka.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 10 lipca 2015 r.



Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 138/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca  
2015  r.  w  sprawie  wsparcia  realizacji  zadań  publicznych  
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Zgodnie  z  art.19a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) oraz  § 
18  ust.  1  uchwały  Nr  LXVII/518/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  23 
października  2014  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  gminy 
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok, 
na  wniosek  organizacji  pozarządowej,  organ  wykonawczy  samorządu 
terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, realizację zadania publicznego.

Do  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  wpłynęły  oferty  na  realizację  zadań 
publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
o  charakterze  lokalnym  złożone  przez  Uczniowski  Klub  Sportowy  Biała 
(1.07.2015  r.)  oraz  Miejski  Klub  Sportowy  „Lubuszanin”  w  Trzciance  
(2.07.2015 r.).

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, oferty zamieszczone zostały na okres 
7 dni w BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń. 

Przedmiotowe  zarządzenie  umożliwi  zawarcie  umów  z  oferentami  
i przekazanie dotacji na realizację zadań. 

W związku z proponowaną kwotą dofinansowania zadania publicznego 
dla  Miejskiego  Klubu  Sportowego  „Lubuszanin”  –  niższą  niż  wnioskowana 
pierwotnie – Klub złożył zaktualizowany kosztorys realizacji zadania na dzień 
podpisania niniejszego zarządzenia.

. 

 


