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Zmądzenie
Nr
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia .~l~:hk ..b1J v.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań puhlicznych
w zakresie prLeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym
Na podstawie art. II ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn. zm.). art. 30 ust. 2
pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz
w związku z uchwalą Nr L/I01/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017
w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządO\vymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poż)1ku publicznego w latach 20 I 8 - 20 I9, zarządza się, co
następuje:

~ I. l. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań
publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Wykaz zadań, o których mowa w ust. l. szczegółowe informacje dotyczące
warunków ich realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert, zawiera "Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", stanowiące załącznik do
niniejszego zarządzenia.
3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje. podmioty i jednostki.
o których mowa wart.
II ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (z wyłączeniem podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 4 tej usta'.'.')'),
zwane dalej "Organizacjami".
~ 2. Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania
w następującym składzie:
przedstawiciele Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
1) Jan B. Malinowski - Przewodniczący Komisji,
2) Małgorzata Stafijowska,
3) Dorota Charemska,
przedstawiciele organizacji pozarządowych:
4) Maria Pochylska.

złożonych ofert

~ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w S l ust. 2 zarządzenia, zamieszcza się:
I) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca ~więtokrzyskiego.
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Swiętokrzyskiego.
~ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
~ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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