Zarządzenie nr 71/2019
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 27 lutego 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 z późn. zm.), art. 11, art. 13 oraz art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr
LIII/732/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego
Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2019 rok”, zarządza się co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu
na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie prowadzenia działalności
na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2.
1. Akceptuje się treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowiącego załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
2. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Leszna, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Miasta Leszna.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu
na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 roku w zakresie prowadzenia
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych.

Zgodnie z art. 11, art. 13 oraz art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) organ administracji publicznej
zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty
konkurs. Wykonywanie zadań określonych przepisami prawa należy do kompetencji Prezydenta Miasta
(art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
Stanowiące załącznik do Zarządzenia ogłoszenie określa tryb, kryteria i termin
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.
Stąd zachodzi potrzeba podjęcia Zarządzenia.

