Zarządzenie

Nr

3354/2021

Prezydenta Miasta Stargard

zdnia

3 listopada

2021

roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w latach 2022- 2024, polegającego na prowadzeniu opieki nad wolno żyjącymi kotami,
będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie ochrony zwierząt
i bezpieczeństwa publicznego.
Na podstawie art. 11 ust. 1, 2, 3 i art. 13, 14, 15 oraz art. 18a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020
r.,
poz. 1057 ze zm.) zarządza się, co następuje:
$ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach

2022-2024 polegającego na prowadzeniu opieki nad wolno żyjącymi kotami w granicach

administracyjnych miasta, będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie
ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego.
2. W otwartym konkursie ofert wskazanym w ust. 1 mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.).
3. Na wsparcie realizacji zadania wskazanego w ust. 1 Miasto przeznaczy dotację
w wysokości do 50.000 zł rocznie (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
4. W przypadku nie przyjęcia przez Radę Miejską w Stargardzie budżetu miasta na
2022 r. Prezydent Miasta Stargard zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy
na
realizację zadania, Oferentom nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
$ 2. Zatwierdza się:
1) druk ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w $ 1, stanowiącego załącznik
nr | do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, www.bip.stargard.pl w zakładce „ Konkursy”;
2) „Kartę oceny oferty” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

$ 3. Oferty w konkursie wskazanym w $ 1 powinny zostać złożone na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 paździemika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018r. poz. 2057).
$ 4. Przy zawarciu umowy z podmiotami wybranymi w konkursie oraz
przy rozliczaniu realizacji zadania będą stosowane wzory umów i sprawozdań wynikające
z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24
października 2018 r., o którym mowa w $ 3.
$ 5. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu wskazanego
w $ 1, której skład określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej
do niniejszego zarządzenia.

stanowiący załącznik nr 4

$ 6. Konkurs, o którym mowa w $ 1, zostanie rozstrzygnięty z dniem zatwier
dzenia
przez Prezydenta Miasta Stargard protokołu z posiedzenia Komisji
Konkursowej wraz
z ogłoszeniem wyników otwartego konkursu ofert.
$ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
$ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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