
Zarządzenie Nr 31/22 
Burmistrza Trzcianki 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
w zakresie sportu (II nabór), kultury, turystyki oraz ekologii 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 ze zm.), w związku z § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 20/22 Burmistrza 
Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu (II nabór), kultury, 
turystyki oraz ekologii, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: "sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych", 
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia - zadanie nr 1. 

2. Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na 
realizację zadania nr 1 mają pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2022 r. 

§ 2. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: "organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych", zgodnie 
z załącznikiem do zarządzenia - zadanie nr 2. 

2. Środki finansowe w wysokości 9.949,60 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset 
czterdzieści dziewięć złotych 60/100) na realizację zadania nr 2 mają pokrycie 
w budżecie gminy Trzcianka na 2022 r. 

§ 3. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: „organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych", zgodnie 
z załącznikiem do zarządzenia - zadanie nr 3. 

2. Środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 
złotych) na realizację zadania nr 3 mają pokrycie w budżecie gminy Trzcianka 
na 2022 r. 

§ 4. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: „organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych", 
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia - zadanie nr 4. 
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2. Środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych) na realizację zadania nr 4 mają pokrycie w budżecie gminy Trzcianka 
na 2022 r. 

§ 5. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: "organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych", zgodnie 
z załącznikiem do zarządzenia - zadanie nr 5. 

2. Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych) na realizację zadania nr 5 mają pokrycie w budżecie gminy Trzcianka 
na 2022 r. 

§ 6. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na 
zadanie: „prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego", zgodnie z załącznikiem do 
zarządzenia - zadanie nr 6. 

2. Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych) na realizację zadania nr 6 mają pokrycie w budżecie gminy Trzcianka 
na 2022 r. 

§ 7. Do zweryfikowania zgodności treści umów ze złożonymi ofertami 
w zakresie proponowanych dotacji określonych w załączniku zobowiązuje się 
inspektora Annę Stańczyk. 

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

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

 

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Uczniowski Klub Sportowy „Relax”, Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Trzciance 
5.000,00 

 
 

ZADANIE NR 2 

 

ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka –  

WOLFRACE Edycja V 
9.949,60 

 

 

ZADANIE NR 3 

 

ORGANIZACJA IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Fundacja Sołecka – Trzcianka 

VI Jubileuszowy Festiwal Muzyczny Łagodne Granie w 

Łomnicy 

4.000,00 

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik 

Rychlickie biesiadowanie 
4.000,00 

Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom 

Edukacji Kulturalnej 

Trzciamajka Festiwal 2022 

7.000,00 

 

 

ZADANIE NR 4 

 

ORGANIZACJA I UDZIAŁ W RAJDACH TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Trzcianka 

XXVI Zlot Turystyczny 
2.000,00 

Fundacja Sołecka – Trzcianka 

III Rajd szlakami Żaby 
2.000,00 

Załącznik do zarządzenia Nr 31/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 15 marca 2022 r.
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ZADANIE NR 5 

 

ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Trzcianka – 

Biwak – Rajd Trzy Kropki 
3.000,00 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Port” 

Otwarcie Sezonu Turystycznego 
800,00 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Port”  

Zakończenie Sezonu Turystycznego 
480,00 

Stowarzyszenie Baza PCT – 

Oferta łączna na organizację VII Otwarcia Sezonu 

Turystycznego oraz VII Zakończenia Sezonu 

Turystycznego 

720,00 

 

 

ZADANIE NR 6 

 

PROWADZENIE SZKOLEŃ I INNYCH FORM EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY  

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

Nazwa organizacji 

 

Przyznana dotacja 

Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka – 

Przyrodnicze perły Trzcianki i okolic 
2.500,00 

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik – 

Ekologia jest dobra na wszystko-warsztaty w zakresie 

ochrony środowiska 

2.500,00 
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UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 31/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 marca 2022 r. w 
sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 

zakresie sportu (II nabór), kultury, turystyki oraz ekologii  
 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 20/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 

zakresie sportu (II nabór), kultury, turystyki oraz ekologii oraz regulaminem pracy 

komisji konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 21/22 z dnia 10 

lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie sportu, 

kultury, turystyki i ekologii w 2022 r., 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 sportu, 

kultury, turystyki i ekologii. 
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