
Zarządzenie ł,lr 1,4 Il zozz
Prezydenta Miasta Radomska

z dnia .W. mąa 2022 r.

w sprawie: realizaĄi zadania publicznego z pominięciem otwańego konkursu ofeń.

Na podstawie ań. 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. 1O57, z 2Q19 r, poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243,

poz. 1535, z2022r.poz.857) oraz art.30 ust. 1 i2pkt4 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie

gminnym (t.j.: Dz, U, z 2022 r, poz.559, poz. 583) i Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska

z organizacjami pozaządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 larietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalnośó

pożytku publicznego na rok 2022 będącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXX|X/408/21 Rady

Miejskiej w Radomsku z dnia 26 listopada 2021 r., uznając celowośó realizacji zadania, zaządzam co

następuje:

§1. 1. Na podstawie uproszczonej ofeńy realizacji zadania publicznego złożonĄ pzez Spot Radomsko

z siedzibą w Radomsku, ul. Wadysława Hermana 2/3, wpisanym do rejestru stowazyszeń zwykłych

Starosty Powiatu Radomszczańskiego pod numerem 40, zleca się tej organizaĄi pozaządowej -
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Działania pomocowe na zecz osób

najuboższych ibezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki

żywnościowe, odzież używaną)", określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 16 maja 2a22 r.,

z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2. pzekazuje się na realizację zadania publicznego, o którym mowa powyżej, kwotę dotacji

w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

3. Warunkiem pzekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy według ramowego wzoru

będącego Załącznikiem Nr 3 do Rozpoządzenia Pzewodniczącego Komitetu do spraw poźytku

publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.

z2a18 l. poz,2057).

§2. Wykonanie Zarządzenia powieza się Naczelnikowi \A/ydziału Spraw Obywatelskich Uzędu Miasta

Radomska.

§3. Zaządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzędu Miasta Radomska, na

stronie internetowej Uzędu Miasta Radomska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Uzędu Miasta

Radomska,

§4.żarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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