Zarządzenie Nr 1338/2020
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr KZP/OŚR/8/2020 na powierzenie
wykonania zadania publicznego pn. ,,Pomoc kotom wolno żyjącym z terenu Gminy
Miasta Radomia poprzez zakup i rozmieszczenie domków dla kotów oraz edukacja
mieszkańców w celu podniesienia świadomości w zakresie ochrony i opieki nad tymi
zwierzętami’’. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
– projekt ,,Domki dla bezdomnych kotów’’.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 18, art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 7 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu wprowadzonego zarządzeniem
nr 268/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu
zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert Nr KZP/OŚR/8/2020 na powierzenie wykonania
zadania publicznego w 2020 r. pn. ,,Pomoc kotom wolno żyjącym z terenu
Gminy Miasta Radomia poprzez zakup i rozmieszczenie domków dla kotów
oraz edukacja mieszkańców w celu podniesienia świadomości w zakresie
ochrony i opieki nad tymi zwierzętami’’. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2020 r. – projekt ,,Domki dla bezdomnych kotów’’
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu
– www.bip.radom.pl w zakładce „Współpraca z NGO – Konkursy”;
2) na stronie internetowej www.witkac.pl;
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu;
4) na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe
– Konkursy ofert”.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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