
                                                                                                                                                        

Zarządzenie Nr  1791 /2018 

 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia  02.07.2018 roku 

  

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki 
i krajoznawstwa w roku 2018 pn.   „IV Tarnogórski Rajd Rowerowy – Rowerem prze Alpy” 

  

 

         Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994), art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm) oraz § 66 ust. 1 pkt a)  Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1720/2018  Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21 maja 2018 r. w 

sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. 

 

Burmistrz Miasta 

zarządza: 

 

§ 1 

1.Zlecić realizację zadania publicznego Szkolnemu Stowarzyszeniu Wyższej Użyteczności Publicznej „AGO” 

z pominięciem otwartego konkursu ofert,  w formie wspierania realizacji zadania pn. „IV Tarnogórski Rajd 

Rowerowy – Rowerem przez Alpy”. 

2. Ustalić, że wysokość dofinansowania zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 wynosi: 6.000,- zł (słownie: sześć 

tysięcy złotych). 

 

§ 2 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania zawartej 

z  uwzględnieniem wymogów art. 151 i 152 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2077) oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450). 

 

§ 3 

Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej informację  o przyznaniu dotacji. 

 

§ 4 

Zobowiązać Naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta  do przygotowania dokumentacji do 

zawarcia umowy z wybranym Podmiotem. 

 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kultury, Turystyki  i Promocji Miasta. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                               wz. Burmistrza Miasta 

                                                                                                 Piotr Skrabaczewski 

                                                                                                 Zastępca Burmistrza 

                                                                                            

                                                                                                 

 

                                                                                                   

 



                                                                                                      

UZASADNIENIE 

  

  

             W nawiązaniu do art. 19a ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.450) Wydział  Kultury, Turystyki i Promocji Miasta informuje, że 

złożona przez Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej „AGO” oferta realizacji zadania 

publicznego pn. „ IV Tarnogórski Rajd Rowerowy – Rowerem przez Alpy”, była dostępna w okresie 7 dni 

(21.06.2018 r. – 28.06.2018 r.) w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta[1] oraz na stronie 

urzędowego BIP-u[2] a w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta (w budynku 

Urzędu przy ul. Rynek 4, pok. 6) w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego. Ponadto należy zaznaczyć, iż 

[stosownie  do przepisu art. 19a ust. 4 ww. ustawy] każdy mieszkaniec miasta mógł w tym czasie zgłosić uwagi 

dotyczące tej oferty.  W ustalonym terminie żadnych uwag w tym zakresie nie zgłoszono. 

            W związku z powyższym – w uznaniu celowości realizacji tego zadania publicznego oraz w sytuacji 

dostępności środków budżetowych miasta w rozdziale 63003 § 282000 – Wydział Kultury, Turystyki i 

Promocji Miasta informuje, iż zasadnym jest udzielenie wsparcia finansowego w oczekiwanej kwocie 6.000- 

zł (słownie: sześć tysięcy złotych) a w konsekwencji [zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy] zawarcie umowy 

o wsparcie realizacji tego zadania publicznego. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  Pod zakładką "Organizacje pozarządowe" i hasłem "Małe granty- Dotacje realizowane z trybie art. 19 a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"; 

[2]  W menu "Ogłoszenia i komunikaty" i hasłem (tytułem)  „ IV Tarnogórski Rajd Rowerowy – Rowerem 

przez Alpy” 


