
 ZARZĄDZENIE NR 202/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 23 grudnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:

„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz Uchwały
Nr XXIX/224/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 196/2016
z  dnia  19  grudnia  2016  roku  dokonuję  rozstrzygnięcia  i  ogłaszam  wyniki  konkursu  ofert  na
realizację zadania publicznego w zakresie  ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:  „Świadczenie
usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie,

c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie  z  art.  15  ust.  2h  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku
publicznego i  o  wolontariacie  (t.j.  Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  1817) ogłoszenie  wyników otwartego
konkursu ofert zawiera w szczególności:

1. nazwę oferenta,
2. nazwę zadania publicznego,
3. wysokość przyznanych środków publicznych.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony
w art. 13 ust. 3 w/w ustawy.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.



Załącznik 
do Zarządzenia nr 202/2016

Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 grudnia 2016 roku

Burmistrz Miasta Żarów

ogłasza  wyniki  otwartego  konkursu  ofert  z  dnia  30  listopada  2016  roku  na  realizację  zadania

publicznego ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/224/2016 Rady Miejskiej w

Żarowie  z  dnia  24  listopada  2016 roku w sprawie  uchwalenia  rocznego  programu współpracy

Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego na 2017 rok:

w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

- przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na

terenie miasta Żarów”, Żarowskiemu Stowarzyszeniu „Edukacja” ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów

– w wysokości 24.000 zł.


