
Zarządzenie Nr 55/16
Burmistrza Trzcianki

z dnia 31 marca 2016 r.

w  sprawie  wsparcia  realizacji  zadania  publicznego  
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 
pożytku  publicznego  i  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  239)  oraz   
§  17  ust.  1  uchwały  Nr  XVI/125/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Trzcianka 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2016 rok zarządza się,  
co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się środki finansowe na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Gala sportów 
walki pod patronatem Burmistrza Trzcianki”.

2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie przez 
Klub  Sportowy  „Professional  Events  Group”  z  siedzibą  w  Wałczu,  
ul. Kołobrzeska 5/1, okresie od 11.04.2016 r. do 30.04.2016 r.

3.  Środki  finansowe  w  wysokości  7.500  zł  (słownie:  siedem  tysięcy 
pięćset  złotych)  na  realizację  zadania  mają  pokrycie  w  budżecie  gminy 
Trzcianka na 2016 rok.

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

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 55/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 
2016  r.  w  sprawie  wsparcia  realizacji  zadania  publicznego  
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 2016 r. poz. 239) oraz  § 17 ust. 1 
uchwały Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2016 r. w 
sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego  na  terenie  gminy  na  2016  rok,  na  wniosek  organizacji 
pozarządowej,  organ  wykonawczy  samorządu  terytorialnego  może  zlecić 
organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację 
zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

W dniu 16.03.2016 r.  do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęła oferta 
realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na realizację zadania 
pn. „Gala sportów walki pod patronatem Burmistrza Trzcianki”, złożona przez 
Klub  Sportowy  „Professional  Events  Group”  z  siedzibą  w  Wałczu,  
ul. Kolobrzeska 5/1. Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu 
uproszczonego, jakie wynikają z ww. ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, oferta zamieszczona została w BIP, na 
stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 18.03.2016 
r.  do  25.03.2016  r.  Żaden podmiot  nie  zgłosił  uwag  dotyczących  powyższej 
oferty. 

Przedmiotowe  zarządzenie  umożliwi  zawarcie  umowy  z  oferentem  
i przekazanie dotacji na realizację zadania.
 


