Zarządzenie Nr 871/SiR/15
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnym o charakterze lokalnym, regionalnym
i krajowym w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19, art. 5 ust. 4 pkt 2,
art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146, Dz. U. 2015 r. poz. 1255,
poz. 1339, poz.1777) oraz § 10 ust. 1 Programu Współpracy Miasta Słupska z Organizacjami
Pozarządowymi na 2016 rok będącego załącznikiem Uchwały Nr XVIII/198/15 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Miasta Słupska z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie - Organizacja imprez turystycznorekreacyjnym o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym w okresie od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie
wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Samodzielnemu Stanowisku ds Sportu i Rekreacji.
§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska,
na stronie internetowej Miasta Słupska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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