Zarządzenie Nr 34/DKS/19
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie - Prowadzenie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17, 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 2018, poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365),
oraz § 10 ust. 1 Programu Współpracy Miasta Słupska z Organizacjami Pozarządowymi na 2019
rok będącego załącznikiem Uchwały Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Słupska z Organizacjami
Pozarządowymi na 2019 rok.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie - Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa
sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
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 Dyrektorowi Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej.
§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie
internetowej Miasta Słupska oraz na tablicy ogłoszeń Słupskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych i Ekonomi Społecznej w Słupsku.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:
W myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz.
1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym
z zakresu kultury fizycznej, należy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450, poz. 650, poz. 723,
poz. 1365) wskazuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, jako jedną ze sfer zadań
publicznych, które mogą zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze
otwartego konkursu ofert. Środki finansowe przewidziane na pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w okresie od 1stycznia 2019 do 31
grudnia 2019 roku pochodzą z Budżetu Miasta Słupska na rok 2019.

