Zarządzenie Nr 950/Ku/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 4
ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016,
poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573), oraz § 10 ust. 1 Programu współpracy Miasta
Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok będącego załącznikiem Uchwały
nr XXXII/390/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 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 pn.: „Działalność kulturalna prowadzona na
rzecz mieszkańców, w tym. m.in.: działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie
i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości
narodowych, etnicznych i językowych, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej.”
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 powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słupsku, 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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