
IARZgDZENIE Nn ld..l 2ot3
Prezvdenta Miasta Siedlce

t d"ii !.8. stvcznia 2013 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjE w 2013 roku zadah z zak'resv
pomocy spolecznej pn.: prowadzenie magazynv i wypozyczalni przedmiot6w ortopedycznych
oraz sprzEtu rehabilitacyjnego i wspieranie dzialalnoSci plac6wek opiekuriczo
wychowaw czy ch wsparcia dziennego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.tJ.z200l r.Nr l42,poz. 1591 zpoLn.zm.)orazart.  13 ust. I  ustawy zdnia24kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z p6in. zm), w zwiqzkv z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 t.
o pomocy spolecznej (Dz.LJ.22009 r. Nr l75,poz. 1362 zpoin. zm.),w zwiqzkuz $ 9 ust. 1
Programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizacjarri pozanqdowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoSi pozytku publicznego na 2013 rok, stanowi4cego zalqcznik
do Uchwaly Nr XXIV/4 6412012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 puhdziernika 2012 r.
w sprawie uchwalenia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarzqdowymi
i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSi poZytku publicznego na 2013 rok, zatzqdza
sig, co nastgpuje:

$ l
l. O$asza siE otwarty konkurs ofert na realizacjE w 2013 roku zadan z zak'tesu pomocy

spolecznej pn.: prowadzenie magazynu i wypozyczalni przedmiot6w ortopedycznych
oraz sprzgtu rehabilitacyjnego i wspieranie dzialalnoSci plac6wek opiekurlczo
wychowaw czy ch wsparcia dziennego.

2. Szczeg6lowe informacje dotyczqce warunk6w realizacji oraz trybu i kryteri6w wyboru
ofert zawiera ogloszenie o otwartym konkursie ofert na realizacjE w 2013 roku zadaft
zzakresu pomocy spolecnrci, o kt6rych mowa w ust. I wraz z,,Warunkami konkursu
ofert o udzielenie dotacji narcalizacjE zadan zzakresu pomocy spolecznej w 2013 roku"o
stanowiqce zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

3. Ogloszenie, o kt6rym mowa w ust. 2 zarrtieszcza siE na tablicy ogloszef, fl& stronie
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publi czrrcj Urzgdu Miasta Siedlce
orazMiejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

$ 2
Zasady przyznawania dotacji okreSla Uchwala Nr XXIV/4 6412012 Rady Miasta Siedlce
z dnia 2.6 pu1dziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce
z organizacjarri pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSi poZytku
publicznego na 2013 rok.

$ 3
l. prezydent Miasta Siedlce moae w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach odstqpid

od realizacji zadafi okreslonych w niniejszym zarzqdzeniu, informuj4c o powyzszym
uczestnik6w konkursu.

2. Prezydent Miasta Siedlce moze na kaZdym etapie postEpowania konkursowego
uniewaznid konkurs bez podania przyczyny.

3. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powolanaprzezPrezydenta Miasta Siedlce.



4. Prezydent Miasta Siedlce mo2e negocjowa6 wanurki i koszty realizacji zadania
orazproponowac dofinansowanie niepelnego zakresu zadaniaw pmyjEtych ofertach.

5. Prezydent Miasta Siedlce moZe dokonac wyboru jednej lub wielu ofert w ramach $rodk6w
fi nansowych prilfiznaszonych na realizacj E zadanra.

$ 4
Wykonanie zuz,$zenra powierua siE Dyrekilorowi Miejskiego O$rodka Pomocy Rodzinie
w Siedlcach.

$ s
f-avalzn*e wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


