
ZARZĄDZENIE NR 263/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego 
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.  
poz.446) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239, poz. 395), w związku z Uchwałą nr XIX/176/2015 Rady  
Miejskiej  Tomaszowa  Mazowieckiego  z  dnia  26  listopada  2015r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków przedłożoną przez Komisję konkursową,  
powołaną  Zarządzeniem  Nr  256/2016  Prezydenta  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego 
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  przyznaję  dotację  w  formie 
powierzenia ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych w ramach budżetu 
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016 następującym podmiotom:

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zadanie nr WSP/25/2016 

Obsługa komputera - do kwoty 42.000,00 zł

Oferta nr 2
SUBVENIO, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej
ul. Wyższa 34/1
93-266 Łódź
- dotacja – 42.000,00 zł

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  

w Tomaszowie Mazowieckim,
2) na stronie  internetowej  Urzędu Miasta  w Tomaszowie Mazowieckim w zakładce „Organizacje  

Pozarządowe – Współpraca finansowa – Otwarte Konkursy”,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
4) na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mopstm.pl.

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Promocji  
Zdrowia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


