
Zarządzenie Nr 23/20
Burmistrza Trzcianki
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - II 
nabór

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.), w związku z § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 13/20 Burmistrza 
Trzcianki z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w 2020 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: „prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz 
uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna", 
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia - zadanie nr 1.

2. Środki finansowe w wysokości 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem 
tysięcy  złotych) na realizację zadania nr 1 znajdą pokrycie w budżecie gminy 
Trzcianka na 2020 rok.

§ 2. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: "prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach 
ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna", zgodnie z załącznikiem do 
zarządzenia - zadanie nr 2.

2. Środki finansowe w wysokości 133.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści 
trzy tysiące pięćset złotych) na realizację zadania nr 2 znajdą pokrycie 
w budżecie gminy Trzcianka na 2020 rok.

§ 3. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: „prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie 
sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna", zgodnie z załącznikiem do 
zarządzenia - zadanie nr 3.

2. Środki finansowe w wysokości 71.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 
jeden tysięcy pięćset złotych) na realizację zadania nr 3 znajdą pokrycie 
w budżecie gminy Trzcianka na 2020 rok.
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§ 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 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa 
tysiące złotych) na realizację zadania nr 4 znajdą pokrycie w budżecie gminy 
Trzcianka na 2020 rok.

§ 5. Do zweryfikowania zgodności treści umowy ze złożoną ofertą 
w zakresie proponowanej dotacji określonej w załączniku zobowiązuje się 
inspektora Annę Stańczyk.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 
Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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ZADANIE NR 1 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY  

ORAZ UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM  

W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA – II nabór 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Miejski Klub Sportowy „Lubuszanin” w Trzciance 48.000,00 

 

ZADANIE NR 2 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ UDZIAŁ  

W ROZGRYWKACH LIGOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA 

– II nabór 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Miejski Klub Sportowy „Lubuszanin” w Trzciance 122.000,00 

Klub Piłkarski „Iskra Runowo” 11.500,00 

 

ZADANIE NR 3 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ UDZIAŁ  

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH  

INNYCH NIŻ PIŁKA NOŻNA – II nabór 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Uczniowski Klub Sportowy „COPAL” 71.500,00 

 

ZADANIE NR 4 

 

ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH – II nabór 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek 

Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzica 
16.000,00 

Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka 6.000,00 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 23/20

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 3 marca 2020 r.
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UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 23/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie
podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy w 2020 roku - II nabór

Zgodnie z zarządzeniem Nr 13/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2020 r. w

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020

roku oraz regulaminem pracy komisji konkursowej, stanowiącym załącznik do

zarządzenia nr 14/20 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji

konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku,

komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert na zadania wymienione w

niniejszym zarządzeniu.

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, komisja konkursowa

zaproponowała kwoty dofinansowania poszczególnych zadań. Opinia została

przedstawiona Burmistrzowi Trzcianki, który dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia

konkursu.

Przyjęcie przedmiotowego zarządzenia umożliwi zawarcie umów z oferentami i

przekazanie im środków finansowych w trybie dotacji na zadania z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Id: AB17BA05-8D2A-4F6E-988F-782F5D9A8B97. Podpisany Strona 1


