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ZARZĄDZENIE NR 391/2020

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej - organizacja i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13, art. 16a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1057), uchwały Nr XXX/376/2020 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza
się, co następuje:

§ 1 .

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku pod nazwą: „Organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega”.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych
wskazanych w rozdziale VII, §7, ust. 7, pkt 2, lit. i Miejskiego Programu współpracy Miasta
Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
4. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2 .

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub
powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3 .

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej
Urzędu Miasta Tarnobrzega.
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§ 4 .

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega: www.tarnobrzeg.pl/ngo oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tarnobrzega.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek
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