ZARZĄDZENIE NR 261/2014/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia schroniska z programem terapeutycznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146) w związku
z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r.
poz. 182, poz. 509, poz. 1650, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz.
1004, poz. 1146, poz.1188) oraz art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423,
poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146) Uchwały Nr VI/67/11 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Pabianice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 do 2015”
oraz Uchwały Nr XLVIII/614/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zarządza się, co następuje:
§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia schroniska z programem terapeutycznym pod tytułem: „Zapewnienie
schronienia i pomocy terapeutycznej osobom bezdomnym, w tym uzależnionym od alkoholu
oraz ofiarom przemocy z rodzin dotkniętych alkoholizmem” na łączną kwotę 45.000,00 zł.
2. Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w dziale 851, rozdział
85154 § 2360 projektu budżetu Miasta Pabianic na rok 2014.
§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3. Ustala się termin realizacji zadania na okres od 15 listopada 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.
§4. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach;
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach www.um.pabianice.pl.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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