
 

Zarządzenie Nr 32/2018 
Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski 

z dnia 15 marca 2018 r. 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert w ramach regrantingu na realizację zadań 
publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 
obejmujących organizację miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, wspierających finansowo organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie                
i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć 
służących mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego 
 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych               
z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących organizację 
miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo, 
organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty 
najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego na rok 
2018. 

1) Treść ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych, stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

2) Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

3) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia. 

4) Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów 
Lubelski http://www.tomaszow-lubelski.pl oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. 

 
§ 2. 

 
Przeprowadzenie procedury konkursowej nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi                      
w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  Burmistrz Miasta 

(-) Wojciech Żukowski 
 


