Zarządzenie Nr

/19

Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia

kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzy gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:
organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej
dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy7 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 15 ust. 2h, 2j 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.
Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Konkursowej, rozstrzygam otwarty konkurs ofert na

wsparcie realizacji zadania publicznego: organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej

i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2019.

§2.

Dokonuję podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży

z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§3.

Środki na dotację, o której mowa w § 2 określone są w budżecie Miasta Żyrardowa na rok
2019 w dziale 851, rozdziale 85154.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia Nd, 58/] 9
Prezydenta M iasta Żyrardowa
z dnia 'tft kwietnia 2019 r.

Podział

środków

finansowych przeznaczonych

zadania publicznego:

na realizację

organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży

z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2019.

1.

W

wyznaczonym

ogłoszeniem

terminie

wpłynęły 3

oferty

od

organizacji

pozarządowych na realizację zadania nr 1 - Organizacja wypoczynku wyjazdowego w okresie

ferii letnich i 3 oferty na realizację zadania nr 2 - Organizacja wypoczynku stacjonarnego

w okresie ferii letnich od niżej wymienionych organizacji pozarządowych:
Zadanie nr 1. Organizacja wypoczynku wyjazdowego w okresie ferii letnich
Oferta nr 1 - Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Żyrardowie,
Oferta nr 2 - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów,
Oferta nr 3 - Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len”;

Zadanie nr 2. Organizacja wypoczynku stacjonarnego wr okresie ferii letnich
Oferta nr 1 - Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Żyrardowie.

Oferta nr 2 - Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint, 05-800 Koniorów,
Oferta nr 3 - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

2. Do realizacji ww. zadania wybrano uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty
oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

zadanie nr 1:

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota
przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Oratorium
św. Jana Bosko
ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów

Lato z Oratorium

90.000 zł

2.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Żyrardów
ul. Moniuszki 15, 96-300 Żyrardów

Z Harcerzami Można Więcej!
Z Harcerzami Po Zdrowie

15.000 zł

3.

Ży rard o ws ki e Sto warzy sze nie
Siatkówki „Len”
ul. Żeromskiego 3 3, 96-300 Żyrardów

ŻSS „Len” Żyrardów - konty nuujemy
tradycje siatkarskie w naszym mieście

21.750 zł

zadanie nr 2:
L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota
przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszeń ie Oratorium
św. Jana Bosko
ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów

Lato wz Oratorium

23.000 zł

2.

Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint
ul. Turystyczna 2 05-800 Komorów

Wakacyjna Akademia Tenisowa

3.900 zł

3.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej
ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów

SALOS - Wakacje na sportowo
nad Zalewem Żyrardowskim

16.000 zł

