
Zarządzenie Nr  143/15
Burmistrza Trzcianki

   z dnia 27 lipca 2015r.

w  sprawie  przyznania  środków  finansowych  na  realizację  zadania 
publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom 
społecznym, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na  podstawie  art.30  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.),  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., 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  r.”,  zarządza  się, 
co następuje:

§ 1.1. Przyznaje się Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej środki 
finansowe  w  wysokości  3.100,00zł  (słownie:  trzy  tysiące  sto  złotych)  w  formie 
wsparcia, na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom 
społecznym, pn. „Bezpieczne wakacje” w okresie od  1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 
2015r.

 2.  Środki finansowe, określone w ust.1,  mają pokrycie w budżecie gminy 
Trzcianka na  2015 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Trzcianka.

§  3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

        

 

       



 Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) organ wykonawczy 
jednostki  samorządu  terytorialnego  może  zlecić  realizację  zadania  publicznego, 
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

1 lipca 2015r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęła oferta Caritas Parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Białej  na realizację zadania publicznego o charakterze 
lokalnym, dotycząca bezpieczeństwa w okresie wakacji letnich.

Oferta została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na  stronie  internetowej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  urzędzie.  W tym czasie  nie 
wpłynęły uwagi dotyczące oferty. W związku z tym Burmistrz proponuje zawarcie 
umowy  na  powierzenie  realizacji  zadania  publicznego  z  Caritas  Parafii  pw. 
Wszystkich Świętych w Białej
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