Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Chromiec
dnia 4 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/19
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zmianami), art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), w związku z Uchwałą nr III/6/18 Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz Zarządzeniem nr 19/18 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia
24 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze
kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 roku, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w 2019 r.
§ 2. Dotację na realizację zadań publicznych w 2019 r. w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji
otrzymują:
1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Kryształ" Stronie Śląskie na realizację zadania pn.
"Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci", dotacja w wysokości 10 000.00 zł.
2. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie" na realizację zadania pn. "Upowszechnianie sportu
wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej", kwota dotacji 90 000,00 zł.
3. Klub Górski Doliny Białej Lądeckiej na realizację zadania pn. "Otwarty Dzień Sportu na Zalewie Stara
Morawa dla mieszkańców gminy oraz turystów", kwota dotacji 3 000,00 zł.
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Czarna Góra" na realizację zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie narciarstwa zjazdowego", kwota dotacji 12 000,00 zł.
§ 3. Decyzja jest zgodna z rekomendacją komisji konkursowej, która dokonała oceny ofert. Przyznane kwoty
dotacji ww. zadań zostały zmniejszone w stosunku do wnioskowanych kwot z uwagi na ograniczone środki
finansowe w budżecie Gminy Stronie Śląskie na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
§ 4. Dotacje zostaną pokryte ze środków własnych Gminy Stronie Śląskie na 2019 r., przeznaczonych na
realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 5. Forma i termin przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowach podpisanych
z poszczególnymi organizacjami.
§ 6. Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań sprawuje Specjalista ds. Działalności Gospodarczej i Promocji
Gminy, a kontrolę finansową Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie oraz wywieszeniu
na tablicach ogłoszeń w Stroniu Śląskim.

Burmistrz
Dariusz Chromiec
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Uzasadnienie
Udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 r. dla ww. organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika
z uzyskanej pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej dokonanej prze komisję konkursową.
Zadania publiczne w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji, na które przyznano dotację na 2019 r.
mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych Gminy Stronie Śląskie, tj. tworzenie warunków dla
uprawniania różnych dziedzin sportu i aktywności ruchowej przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Realizacja niniejszych zadań ma służyć przede wszystkim aktywizacji mieszkańców Gminy Stronie Śląskie,
a także jej rozwojowi.
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