
Zarządzenie Nr 7/15

Burmistrza Trzcianki

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie  zmiany 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 r.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 5 
ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku                      o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), 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. W zarządzeniu Nr 239/14 z  dnia  22 grudnia 2014 r.  wprowadza się 
następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 239/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale IV pkt 1 wyraz „2014 r.” zastępuje się wyrazem „2015 r.”

b) w rozdziale IV pkt 5 lit. b) wyraz „ 65” zastępuje się wyrazem „30”.

c) w rozdziale  IV pkt 6 wyraz „65: zastępuje się wyrazem „30”.

d) w rozdziale  V wyrazy  „do  dnia  23  stycznia  2014  r.”  zastępuje  się 
wyrazami „do dnia 23 stycznia 2015 r.”.

2. W załączniku do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w podsumowaniu 
liczby  punktów  możliwych  do  uzyskania  wyraz  „100”  zastępuje  się 
wyrazem „50”.

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



§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 7/15
Burmistrza Trzcianki

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie  zmiany 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 r.

Zmiany w zarządzeniu Nr 239/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 
2014  r.  wynikają  z  pomyłkowo,  błędnie  podanego  terminu  rozstrzygnięcia 
konkursu (podano 10 lutego 2014 r.,  a  powinno być 10 lutego 2015 r.)  oraz 
terminu składania ofert (jest  23 stycznia 2014 r.,  a powinno być 23 stycznia 
2015 r.).

Ponadto,  nieprawidłowe  podsumowanie  maksymalnej  liczby  punktów 
możliwych do uzyskania (jest  100,  a  powinno być 50) jest  przyczyną zmian 
wprowadzonych w rozdziale IV pkt 5 i 6.


