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Zarzqdzenie Nr A54
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia
.9i.dk?1: ( ~ G / ! J

..e.

w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizacjq zadania publicznego przez
organizacje pozarzqdowe dziaiajqce na terenie miasta Sanok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
6.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pbin. zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2 i 2g ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaiulnoScipoiy!ku publicznego i o wolontariacie 0.t. Dz. U . z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) oraz 5 16 ust. 3 Uchwaly Rady Miasta Nr XVI/145/11 z dnia
25 paidziernika 20 1 1 r. w sprawie uchwalenia ,, Programu wspdipracy Gminy Miasta Sanoka
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotarni uprawnionymi do prowadzenia
dziaialnoSci pozytku publicznego nu rok 201 2
"

zarzqdzam, co nastqpuje:
$1

Dokonuje wyboru oferty na realizacjq zadania publicznego ,,Zapewnienie gorqcego posiiku
dla osdb potrzebujqcych (nu podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku) zlozonej
przez Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta z siedzibq w Sanoku ul. Przemyska 24.
$2

Wyb6r oferty nastqpil w oparciu o warunki i kryteria podane w ogloszeniu o otwartym
konkursie ofert uwzglqdniajqc w szczegolnoSci:
- mozliwoSC realizacji zadania przez podmiot przedstawiajqcy ofertq;
- doiwiadczenie i kwalifikacje os6b przy udziale ktorych podmiot uprawniony ma
realizowaC zadanie;
- planowane koszty realizacji zadania;
- zadeklarowany udzial irodkbw finansowych wlasnych albo pozyskanych z innych
ir6del na realizacjq zadania;
- prawidlowoSC i rzetelnoic realizacji zadan w latach poprzednich;
- terminow056 rozliczen;
- dotychczasowq wsp6lpracq z Gminq Miasta Sanoka.

93
Zestawienie rozpatrzonych ofert wraz ich wyborem oraz uzasadnieniem, zawiera zalqcznik
Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.
$4
Ofertq zaopiniowal zespol powolany przez Burmistrza Miasta Sanoka Zarzqdzeniem
Nr 15112011 zdnia 19 grudnia2011 r .

95
Szczegolowe warunki i termin realizacji zadania oraz przekazania dotacji zostanq okreSlone
w umowie o realizacjq zadania.
$6
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia 4.53
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 22.. ~ c d r r ? ! ~

.............

Zestawienie rozpatrzonych ofert wraz z ich wyborem,
przyznaniem dotacji i uzasadnieniem.

-

,,Zapewnienie gorqcego posilku dla oso'b potrzebujqcych (nu
podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku)".
Zadanie

LP.
I.

Podmiot
Towarzystwo
Pomocy im. Sw.
Brata Alberta

Zadanie
Japewnienie
gorqcego posilku dla
os6b potrzeb~ijqcych
(na podstawie dccyzji
wydanych przez
MOPS w Sanoku)".

Calkowity
koszt zadania

Wnioskowana
kwota dotacli

Przyznana
dotacja

146 844,OO

90 000,OO

90 000,OO

Wvb6r ofertv wraz z uzasadnieniem:
Wyzej wymieniona oferta spelnia kryteria i wymogi wymienione w ogloszeniu o otwartym
konkursie ofert.

