Zarządzenie Nr 2920/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie: wyboru i ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na udzielaniu pomocy
żywnościowej najuboższym mieszkańcom Płocka, w roku 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591- tj. z późn. zm.) 1 oraz art.
15 ust. 2g – 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 – tj. z późn. zm.)2 zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1.

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
Zarządzeniem
nr
2767/2013
Prezydenta
Miasta
Płocka
z
dnia
04 lutego 2013r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
polegającego na udzielaniu pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom
Płocka, w roku 2013, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.

2.

Zadanie, które będzie realizowane przez podmiot wyłoniony w wyniku
rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust.1, wraz z wysokością dotacji, określone
zostało poniżej.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Punkt dożywiania Kromka
św. Brata Alberta w Płocku
Chleba
1

2

Kwota udzielonej
dotacji
30 000,00 zł

Zmiany: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214,
poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z
2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48,
poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458 oraz z
2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz.
230, z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz. 1281
i nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153
Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887, nr 205, poz. 1211, nr 208, poz. 1241, nr 209, poz.
1244 i nr 232 poz. 1378

§2
Środki na dotację, o której mowa w § 1, określone są w budżecie Miasta Płocka na 2013
rok w dziale 853, w rozdziale 85395.
§3
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, publikuje się
poprzez jego zamieszczenie:
1.

w Biuletynie Informacji Publicznej;

2.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;

3.

na stronie internetowej Miasta Płocka www.plock.eu/cwop.
§4

Wykonanie
zarządzenia
ds. Polityki Społecznej.

powierza

się
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Prezydenta

Miasta

Płocka

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

2

