
Zarządzenie Nr 27/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 3 lutego 2015 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 
2015 rok

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

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 2013 r., poz. 885 
ze  zm.)  oraz  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”, w związku z § 1 ust. 
1 zarządzenia                        Nr 239/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2014  
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 2015 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: 
„Organizacja  zajęć  ogólnorozwojowych  z  elementami  współzawodnictwa 
sportowego  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  oraz  udział  w  zawodach 
sportowych”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia – zadanie nr 1.

2.  Środki  finansowe  w  wysokości  15.000  zł  (słownie:  piętnaście  tysięcy 
złotych) na realizację zadania nr 1 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 
2015 rok.

§  2.  1. Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych  na 
zadanie: „Prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz 
udział                  w zawodach sportowych”, zgodnie z załącznikiem do zarządzeni -  
zadanie nr 2.
    2.Środki finansowe w wysokości 353.000 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy 
tysiące  złotych)  na  realizację  zadania  nr  2  znajdą  pokrycie  w  budżecie  gminy 
Trzcianka       na 2015 rok.

  §  3.  1.  Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych  na 
zadanie:  „Wspieranie  sportu  i  rekreacji  osób  niepełnosprawnych”,  zgodnie  z 
załącznikiem                 do zarządzenia – zadanie nr 3.

2.  Środki  finansowe  w  wysokości  13.000  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy 
złotych)     na realizację zadania nr 3 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 
2015 rok.



§  4.  1.  Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych  na 
zadanie:  „Organizacja  imprez,  zawodów  i  rozgrywek  sportowych”,  zgodnie  z 
załącznikiem                do zarządzenia –zadanie nr 4.

2. Środki finansowe w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 
na realizację zadania nr 4 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok.

§  5.  1.  Przyjmuje  się  podział  środków  finansowych  przeznaczonych  na 
zadanie:  „Organizacja  wydarzeń  popularyzujących  turystykę  aktywną”,  zgodnie  z 
załącznikiem do zarządzenia – zadanie nr 5.

2. Środki finansowe w wysokości  2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na 
realizację zadania nr 5 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok.

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

2.  Środki  finansowe  w  wysokości  3.000  zł  (słownie:  trzy  tysiące  złotych) 
na realizację zadania nr 6 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok.

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

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, 
Kultury i Sportu.

§ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik
do zarządzenia Nr 27/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 3 lutego 2015 r.

ZADANIE 1

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z ELEMENTAMI 
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH

Nazwa organizacji Przyznana dotacja

Uczniowski Klub Sportowy „Forma” przy 
Gimnazjum Nr 1 w Trzciance

3.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Dysk” przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Trzciance

3.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Relax” przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Trzciance

3.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” przy 
Gimnazjum Nr 2 w Trzciance

3.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda” w Zespole 
Szkół w Siedlisku

3.000,00

            RAZEM: 15.000,00 zł

ZADANIE 2

PROWADZENIE ZAJĘĆ TRENINGOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY 
TRZCIANKA ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH

Nazwa organizacji Przyznana dotacja

Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu 
Kultury w Trzciance

85.000,00

Miejski Klub Sportowy „Lubuszanin” Trzcianka 169.000,00

UKS Biała 5.000,00

UKS „Kajak” Trzcianka 38.000,00

Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów 
Sportowych Trzcianka

18.000,00



Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 5.000,00

Akademia Piłkarska BAMBINIS 14.000,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w 
Przyłękach

1.000,00

Fundacja Piotra Reissa „Treningi piłkarskie dzieci i 
młodzieży w gminie Trzcianka”

7.000,00

Klub Piłkarski „Iskra” Runowo 8.000,00

Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek 
Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzica

3.000,00

             RAZEM: 353.000,00 zł

ZADANIE 3

WSPIERANIE SPORTU I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa organizacji Przyznana dotacja

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 
Wielkopolskie - Poznań

13.000,00

            RAZEM: 13.000,00 zł

ZADANIE 4

ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Nazwa organizacji Przyznana dotacja

Klub Sportowy TSD Sport 720,00

Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów „Masters” 
Koszalin

1.500,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 900,00

Stowarzyszenie Przyjazne Siedlisko 400,00

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 
Wielkopolskie - Poznań

2.000,00



Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK 500,00

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Leśna Podkowa” 1.990,00

Uczniowski Klub Sportowy „Dysk” przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Trzciance

990,00

            RAZEM:  9.000,00 zł

ZADANIE 5
ORGANIZACJA WYDARZEŃPOPULARYZUJĄCYCH TURYSTYKĘ AKTYWNĄ

Nazwa organizacji Przyznana kwota dotacji

TSD Sport 1.000,00

Polski Związek Niewidomych 1.000,00

            RAZEM:  2.000,00 zł

ZADANIE 6

ORGANIZACJA RAJDÓW TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH

Nazwa organizacji Przyznana kwota dotacji

ZHP, Hufiec Trzcianka, Rajd Pajęczyna 1.500

ZHP, Hufiec Trzcianka, XVIII Zlot Turystyczny 1.500

              RAZEM: 3.000 zł



UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 27/15
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 3 lutego 2015 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 2015 rok

Zgodnie z zapisami 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” oraz zarządzeniem Nr 239/14 
Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  22  grudnia  2014  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 2015 



roku, Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert na zadania wymienione 
w zarządzeniu.

Komisja  Konkursowa dokonała  oceny  formalnej  i  merytorycznej  złożonych 
ofert  oraz  zaproponowała  kwoty  dofinansowania  poszczególnych  zadań.  Opinia 
została przedstawiona Burmistrzowi Trzcianki

Przyjęcie przedmiotowego zarządzenia umożliwi zawarcie umów z oferentami 
i  przekazanie  im  środków  finansowych  w  trybie  dotacji  na  zadania  z  zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.
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