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Prezydenta Miasta Radomsko

z d^aalb.. września 2018 r.

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

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pozytku
publicznego io wolontariacie (t.j.: Dz.U. z2018 r. poz. 450, poz.650, poz. 723, poz. 1365)
orazart,30 ust. 1i2pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, poz, 1000, poz. 1349, poz, 1432) i Rocznego Programu Współpracy Miasta
Radomsko 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 pozytku publicznego na rok 2018, będącego
Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/369/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 listopada
2017 r., uznĄąc celowość realizacjizadania, zarządzam co następuje:

§1. 1. Na podstawie uproszczonej ofeńy realizacji zadania publicznego złożonej przez

Stowarzyszenie Teatr Żrodło z siedzibą w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, wpisane do rejestru

stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS aa00329728, zleca się tej

organizacji pozarządowej - realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty

i wychowania pn. "Widowisko teatralne ,,Niepodległa' w stulecie odzyskania przez Potskę

Niepodległoścl', określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 20 sierpnia 2O18 roku,

z pominięciem otwartego konkursu ofeń.

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

dotacjiw wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy według ramowego

wzoru będącego Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

dotyczących realizacji zadan publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadan

(Dz. U. z2016 r. poz. 1300).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Aktywności Społecznej

Urzędu Miasta Radomska.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta

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

w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.

§4.Zarządzenie wchodziw źycie z dniem podpisania.
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