
ZARZĄDZENIE NR 366/B/2022 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2022 roku. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.), uchwały Nr 91/21 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2022 rok, zarządza się co następuje: 

§ 1. Zleca się realizację zadania publicznego Gminy Strzegom w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku Amatorskiemu Klubowi Sportowemu w Strzegomiu oraz 
udziela się dotacji celowej na wsparcie realizacji tego zadania. 

§ 2. Dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przyznana zostaje 
podmiotowi, o którym mowa w § 1 na realizację zadania publicznego „VIII Jaroszowski Marszobieg 
Przełajowy” 

§ 3. Środki finansowe na realizację zadania wymienionego w § 2 zabezpieczone zostały w budżecie 
Gminy Strzegom na 2022 r. w rozdziale 92605. 

§ 4. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Strzegom a Zleceniobiorcą. 

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. 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. 
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Uzasadnienie  

 
DO ZARZĄDZENIA NR 366/B/2022 

BURMISTRZA STRZEGOMIA            
z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2022 roku. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w 2022 roku wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), która stanowi, że gminy zlecają realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe wraz z udzieleniem dotacji celowej na ich dofinansowanie lub 
sfinansowanie. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej jest jednym 
z priorytetowych obszarów realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. Zadanie 
publiczne objęte złożoną ofertą spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza 
kwoty 10.000 zł i będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Ponadto jest zgodne z uchwałą 
Nr 91/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października  2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 rok (§ 7 ust. 1 pkt 1; ust. 2 lit. c). Spełnione są warunki określone w art. 19a 
ust. 6 i 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ wysokość środków 
finansowych przyznanych wnioskodawcy w 2022 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy nie przekroczyła kwoty 
20 000,00 zł i nie został przekroczony limit 20% planowanych w roku budżetowym dotacji na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy oferta w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia została wywieszona na okres 7 dni w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy. Uwag do oferty 
nie zgłoszono. Na podstawie złożonej oferty Burmistrz Strzegomia uznał celowość realizacji zadania 
publicznego. 

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Strzegomia postanowił zlecić Amatorskiemu Klubowi 
Sportowemu w Strzegomiu realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
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