
ZARZĄDZENIE NR 94/B/2022 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 73/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5  ust. 4  pkt 2, art. 11 ust. 1  pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 73/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 marca 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku, część III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA 
KULTURY FIZYCZNEJ otrzymuje brzmienie:  "Gmina Strzegom przeznaczyła na dotacje dla organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie środki finansowe w wysokości:   Rok 2020 – 681 080,00 zł Rok 2021 – 491 000,00 zł. W 
2022 roku Gmina Strzegom planuje łącznie przeznaczyć na dotacje z obszaru wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej środki finansowe w wysokości 770 000,00 zł, w tym na realizację 
zadań objętych konkursem -  232 000,00 zł. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji 
publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego 
samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 
przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl oraz 
w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UZASADNIENIE 

DO ZARZĄDZENIA NR 94/B/2022 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

zmieniającego zarządzenie Nr 73/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 

 
W części XII ust. 3 lit. d ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Burmistrz Strzegomia zastrzegł sobie prawo 
do zmiany wysokości dofinansowania zadań ogłoszonych w otwartym konkursie ofert. Mając na uwadze 
powyższe oraz fakt zwiększenia już po ogłoszeniu konkursu planu wydatków na realizację przez organizacje 
pozarządowe zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  z kwoty 500 
000,00 zł na 770 000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 2360), w załączniku do zarządzenia Nr 
73/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w 2022 roku, zaktualizowano wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z kwoty 500 000,00 zł 
na 770 000,00 zł, a także zwiększono wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań 
ogłoszonych w otwartym konkursie ofert z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 232 000,00 zł, co pozwoli na 
dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych w konkursie ofert.   
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