
Zarządzenie Nr 208/2021

Prezydenta Miasta Radomska 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie: realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Na podstawie art.  19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r.  

poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o  samorządzie  gminnym  (t.j.:  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1372)  i  Rocznego  Programu 

Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

będącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr   XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku 

z dnia 27 listopada 2020 r., uznając celowość realizacji zadania, zarządzam co następuje: 

§1.  1. Na podstawie uproszczonej  oferty realizacji  zadania publicznego złożonej 

przez  Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew Łódzka  Hufiec  Radomsko  z  siedzibą 

w  Radomsku,  ul.  Bugaj  3,  wpisanym  do  rejestru  stowarzyszeń  Krajowego  Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000283814, zleca się tej organizacji pozarządowej – realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. "VII Ogólnopolski Harcerski Turniej 

Piłki  Nożnej  „HARCCup””,  określonego  szczegółowo  w  ofercie  złożonej  w  dniu 

07 października 2021 r., z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2.  Przekazuje  się  na  realizację  zadania  publicznego,  o  którym  mowa  powyżej, 

kwotę dotacji w wysokości 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy według ramowego 

wzoru będącego Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do 

spraw  pożytku  publicznego  z  dnia  24  października  2018 r.  w  sprawie  wzorów ofert 

i  ramowych  wzorów umów  dotyczących  realizacji  zadań  publicznych oraz  wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

§2. Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miasta Radomska.  

§3.  Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu 



Miasta  Radomska,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Radomska  oraz  na  tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Prezydent Miasta Radomska

                                                     dr Jarosław Ferenc 


