Zarządzenie Nr 190/Ku/16
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016
roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515; zm. poz. 1890) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt
2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, zm. poz. 1146; z 2015 r. poz. 1138,
poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777), oraz § 9 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
Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska,
na stronie internetowej Miasta Słupska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
1. Wyjaśnienie potrzeb i celu wprowadzenia regulacji.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowym polega w szczególności na powierzaniu
realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
Konkursy ofert w zakresie zawartym w niniejszym Zarządzeniu określa Program współpracy
Miasta Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, który został przyjęty w dniu
25 listopada 2015 r. przez Radę Miejską w Słupsku na okres jednego roku i obowiązuje
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku. Środki finansowe z budżetu miasta przeznaczone
na realizację zadania nie zostały rozdysponowane w całości w ogłoszonym konkursie,
w związku z tym zaistniała potrzeba przeprowadzenia drugiego konkursu na kwotę 101.000 zł
2. Wskazanie źródeł finansowania.
Budżet Miasta Słupska na 2016 r.

