
 

Zarządzenie Nr 1108/2021 

 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 13.01.2021 roku 

  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie 

Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC 

ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2021” 

 

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz § 64 ust. 1 pkt. a) 

 Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1074/2020 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. 

 

Burmistrz Miasta 

Zarządza: 

 

§ 1 

Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania 

żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

w roku 2021”. 

§ 2 

1. Przyznać dotację w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych 00/100) dla 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach. 

2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania zawartej 

z uwzględnieniem wymogów art. 151 i 152 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1057). 

 

§ 3 
Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej informację o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§ 4 
Zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia do przygotowania dokumentacji do 

zawarcia umowy z wybranym Podmiotem.  

 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     Burmistrz Miasta 

  (-) Arkadiusz Czech 
 

 

 

 


