
SK.524.103.2019

ZARZĄDZENIE Nr

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, na podstawie konkursu 
ogłoszonego dnia 22 listopada 2019 roku.

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 9 i 19. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 
U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. 2019 poz. 869 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16, art. 11 ust.l pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr 
133/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu 
współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” . Zarządzenia Nr 804/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 22 listopada 2019 
r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego na wspieranie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja czasu wolnego podczas ferii 
zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury” i zadania publicznego pn. 
„Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich”  wraz z udzieleniem dotacji na ich 
realizację w 2020 roku, Zarządzenia Nr 803/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 22 listopada 
2019 r. w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w otwartych konkursach 
ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” , Zarządzenia Nr 805/2019 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej 
oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w 2020 roku, w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz § 8 ust. I Zarządzenia Nr 695/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice 
Śląskie.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam propozycję z dnia 17 grudnia 2019 roku, Komisji opiniującej oferty organizacji 
pozarządowych złożone w konkursie z dnia 22 listopada 2019 roku na wspieranie realizacji zadania publicznego 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury”  i zadania 
publicznego pn. „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich”  w 2020 roku 
i przyznaję dotacje zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta ul. Jana Pawła II 10, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta www.siop.siemianowice.pl.
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Załącznik do Zarządzenia Nr ... M S  

Prezydenta Miasta Siemianowice Ślądtie 
z dnia . ...... ZOlS.. r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic 
Śląskich w zakresie kultury
Lp. ORGANIZACJA TYTUŁ ZADANIA DOTACJA

1 Stowarzyszenie Członków
Siemianowickich Spółdzielni 
Mieszkaniowych, Mieszkańców i 
Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie 
„Nasz Dom”

AKCJA „ZIMA 2020” 6 994,00 zł

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich
Lp. ORGANIZACJA TYTUŁ ZADANIA DOTACJA

1 Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych 
i Artystycznych -  Społeczne Ognisko 
Muzyczne

Edukacja artystyczna dzieci 
i młodzieży na terenie Siemianowic 
Śląskich

15 000,00 zł


