
RO.0050.4.2019

ZARZ4DZENIE Nr 4/2019
WOJTA GMINY SKORZEC

z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2019 roku zadania
publicznego w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji iryciowej oraz Wr6wnywaniu szans tych rodzin i os6b - prowadzenie plac6wek
opiekuriczo-wychowawcrych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994 z p62n. zm.), aft. 1 5 ust 2h i 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatralnoSci

poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z20I8r. poz. 450 zp62n. zm.) oruz Uchwaly Rady

Gminy w Sk6rcu Nr XLVV3261I8 z dnia ll puhdziemika 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu wsp6lpracy Gminy Sk6rzec z organizacjami pozarzqdovrymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o dzial.alnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
w 2019r. zarzydza sig, co nastgpuje:

$1.
1. Dokonuje sig rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert ogloszonego Zarzqdzeniem

Nr 78/2018 W6jta Gminy Sk6rzec z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ogloszenia otwartego

konkursu ofert na rcalizacj1w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy spolecznej,

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans

tych rodzin i os6b - prowadzenie plac6wek opiekuriczo-wychowawczych.
2. Wsparcie finansowe na realizacjg zadania otrzymal.o Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecigce

w Polsce, Al. Wilanowska 309,4',02-665 Warszawa.
3. Na wykonanie zadaniaudziela sig dotacji w wysokoSci25 000 zl.
4" Warunkiem'przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczeg6lowo okreSlaj4cej warunki

realizacjizadania. 
S 2.

Wyboru ofbrty dokonano po zasiggnigciu opinii Komisji-Konkursowej powolanej Zarzqdzeniem

Nr 1/2018 W6jta Gminy Sk6rzec z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie powolania Komisji
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zlolonych w otwartych konkursach ofert narcalizacjg
zadah publicznych przez organizacje pozarz4dowe w 20I9r. w gminie Sk6rzec oraz okreSlenia

regulaminu pracy Komisj i.

s3.

Ogloszenie o wynikach konkursu stanowi zaNqcznik do niniejszego Zarzqdzenia

$4.

Zarzqdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
IJrzgdu Gminy w Sk6rcu oraznatablicy ogloszef Urzgdu Gminy w Sk6rcu.

$s.

Zarzqdzenie wchodzi w itycie z dniem podpisania.



ZaLqcznik

do zarzqdzenia Nr 4/2019

W6jta Gminy Sk6rzec

z dnia 15 stycznia2}l9 r.

OGI,OSZENIE WYNIKoW OTWARTEGO KONKURSU OF'ERT

NA REALIZACJE ZADANTAPIJBLICZNEGO W2019 ROKU

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019 roku zadania publicznego

w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyr6wnywaniu szans tych rodzin i os6b prowadzenie plac6wek opiekuriczo-

wychowawczychw okresie od 1 stycznia20Igr. do 31 grudnia20l9r. dokonano wyboru oferty
zgodnie z ponizszym wykazem:

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego
WysokoSd
prryznanych
Srodk6w
nublicznvch

I Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecigce w Polsce
Al. Wilanowska 309,4'

02-665 Warszawa

Pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji Zyciowej oraz
wyr6wnywanie szans tych
rcdzin i os6b - prowadzenie
plac6wek opiekuriczo-
wychowawczych

25 000 zl


