ZARZĄDZENIE Nr..U./22

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 1.4 stycznia 2022

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)

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 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), zarządzam co następuje:

§1.
Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Konkursowej, rozstrzygam otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na rzecz dzieci
w formie świetlicy.

§2.
Przekazuje się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania publicznego: zajęcia

opiekuńczo - wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy wraz z udzieleniem dotacji

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3.

Środki na dotację, o której mowa w § 2 określone są w budżecie Miasta Żyrardowa na rok 2022
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 Nr ?.<./22
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia
stycznia 2022

Przeznaczenie środków finansowych na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy.
1. W wyznaczonym ogłoszeniem terminie wpłynęło 5 ofert od niżej wymienionych organizacji
pozarządowych tj.:
Oferta nr 1 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego,
ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa
Oferta nr 2 - Stowarzyszenie Świetlik, ul. Waryńskiego 25 m 1, 96-300 Żyrardów ;
Oferta nr 3 - Oratorium św. Jana Bosko, ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów;
Oferta nr 4 - Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza”, ul. Kosińskiego 32/3, 78-400 Szczecinek;
Oferta nr 5 - Fundacja Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok.

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

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego
oraz miejsce realizacji

Kwota
przyznanej
dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Świetlica na pięć

30 000,00 zł

Stowarzyszenie "Świetlik"

Program „Stawiamy na aktywność
2022”- zajęcia opiekuńczowychowawcze na rzecz dzieci w formie
świetlicy

150 000,00 zł

3.

Oratorium św. Jana Bosko

„Salezjańskie Oratorium - tutaj
odpoczywam, nawiązuję relacje
i angażuję się w wolontariat”

70 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie "Lawendowe
Wzgórza”

Zagospodarowanie czasu wolnego
poprzez realizację programu
Super Skills for Life

0,00 zł

2.

3. Ze względu na błędy formalne, została odrzucona i nierozpatrzona oferta podmiotu:
L.p.

1.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.plwww.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
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