ZARZĄDZENIE Nr 58/2017
WÓJTA GMINY DOMANICE
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy
Domanice”.
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 art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r. w
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Domanice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok zarządzam, co
następuje:
§1
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 52/2017
Wójta Gminy Domanice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Domanice”.
2. Wsparcie finansowe na realizację zadania otrzyma Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
w Polsce ul. Al. Wilanowska 309A 02-665 Warszawa– przyznana dotacja w wysokości 2.500,00
zł (dwa tysiące pięćset zł 00/100) .
§2
Wyboru oferty dokonano po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
Nr 57/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2017 roku.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Jerzy Zabłocki

