Zarządzenie Nr 232/2015
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 6 października 2015 roku
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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz.1138, z 2015r. poz. 1255, poz. 1339)
oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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 pożytku publicznego na rok 2015, będącego
Załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr LX/509/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 5 listopada 2014,
uznając celowość realizacji zadania, zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zleca się organizacji pozarządowej – Towarzystwu Śpiewaczemu im. Stanisława Moniuszki
z siedzibą w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5 – realizację zadania publicznego z kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, pn. „Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez organizację
imprez o charakterze lokalnym i środowiskowym – Koncert z okazji XV Dnia Papieskiego”,
określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 15 września 2015r., z pominięciem otwartego
konkursu ofert.
2. Przekazać na realizację zadania publicznego, o którym mowa powyżej kwotę dotacji
w wysokości 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy według ramowego wzoru,
będącego Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz 25).
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta
Radomska oraz Koordynatorowi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Radomska, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
urzędu.
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