Zarządzenie Nr 1310/Ku/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz.1875, poz. 2232 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11
ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817, poz.1948; z 2017r. poz. 573, poz. 60, poz. 1909), oraz §
10 ust. 1 Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
będącego załącznikiem Uchwały nr XLV/616/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada
2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych
(ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada).
2) Rewitalizacja kulturalna centrum miasta Słupska i animacja społeczna poprzez działania
kulturalne we współpracy z mieszkańcami. Działania wychodzące w przestrzeń miasta,
angażujące mieszkańców.
3) Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych przybliżających mieszkańcom Słupska
polską i zagraniczną scenę artystyczną.
4) Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury
i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model
rodzinnego spędzania czasu ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu działań animujących
„Alternatywny Dom Kultury”.
5) Działalność kulturalna prowadzona na rzecz mieszkańców, w tym m.in. działalność
animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska,
wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i językowych,
podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej.
2. Treść ogłoszeń stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słupsku, na stronie internetowej Miasta Słupska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Prezydenta
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
Sekretarz Miasta

