
Zarządzenie Nr 169/18 

Wójta Gminy Susiec 

z dnia 29 listopada 2018 r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na: 

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2019 

do:  

 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,  

 Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 

 Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry start” 

mieszczących się pod adresem: ul. J. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lubelski, dla 

których organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim” 
 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 oraz art. 5 ust. 2. pkt 1 ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 

450 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na Dowóz dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2019 do:  

 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,  

 Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 

 Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry start” 

mieszczących się pod adresem: ul. J. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lubelski, dla 

których organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim. 

§ 2 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu 

stanowi załącznik nr 2 tego zarządzenia. 

§ 4 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się starszemu inspektorowi ds. oświatowych Urzędu Gminy 

Susiec. 

§ 6 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec, na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec oraz siedzibie organu administracji publicznej  

w miejscu zwyczajowo przyjętym na zamieszczanie tego typu ogłoszeń. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
      


