ZARZĄDZENIE NR 211/2018
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 27 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994), art.11 ust. 2, art. 15 ust.2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz.450 tj.) , w związku z art. 11
i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2017 poz. 1840 z póź.zm.),
a także uchwały Nr XLIX.562.2018 Rady Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Pruszków z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 zarządzam co następuje:

§1
Ogłaszam wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia
realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom,
wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą
Miejską w Pruszkowie , lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie od
1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. przez Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Zwierząt.
§2
Wynik konkursu określa załącznik do zarządzenia.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa oraz na
stronie internetowej www.pruszkow.pl.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Pruszkowa Nr 211/2018
z dnia 27 grudnia 2018r.

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO

polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt we współpracy ze Straż Miejską w Pruszkowie , lecznicą
weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt .
W terminie do dnia 21.12.2018r.,zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert wpłynęła
jedna oferta , złożona przez Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt w Pruszkowie .
W dniu 27 grudnia 2018r. odbyło się posiedzenie powołanej przez Prezydenta Miasta
Pruszkowa Komisji do oceny formalnej i merytorycznej złożonej na w/w konkurs oferty.
W wyniku pozytywnej oceny formalnej oraz merytorycznej została zaakceptowana i
przyjęta oferta złożona przez Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt
Wartość dofinansowania na okres – do 30 czerwca 2019r. wynosi 130 000 zł.

