ZIRZADZENIE Nr Uz0r9
WOJ'I'A GMINY DOMANICE
z dnia 2 stycznia 201 9 r,

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego l<onkursu of-ert na realizacjE
w 2aw roku z:,adania
publicznego w zakresie pomocy spolec:rnei:
,,Pomoc rodzi'om i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej otaz wyrownywanie ttuni tych rodzin
i osob w tym prowacJzenie placowek wsparcia
dziennego w formie opiekunczej dia d.zieci
i mtodziez,y zamieszkalych na terenie r3miny
Domanice".
Na podstawie art" 30 ust.1 ustawy z dnta 8
marca tggl r. o sam orzqdziegminnym (Dz.
u.
z 2018 r'' poz' 994') art' rl ust.2 i art. 1i ust.
2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialaln'sci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dr,
lJ_ 22018'r., poz.450) orazuchwaly Nr IIl1
01201g
Rady Gminy Domanic e z dnia 28 listop atLa
2018 r. * ,pru*ie uchwalenia Rocznego prograrmu
wspolpracy Gminy D.manice z orginiz,acjami
poruriqaory-*] oraz, fodmiotami, o krtorych
mowa w art' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
zoo3 r. o dzialatnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, na20r9 rok zarzqd,zam,
nastgpuje:

'o

$r

l ' Dokonqje s19 rozstrzygLrigcia otwartego
konkursu o1br1 ogloszon ego zarzqdzeniemNr

5 ll2glg
wojta Gminy l)omanic e z clntia 3 g'udnla il()1 I r.
w sprawic ogloszenia otwartego konkursu
olbrt
nareahzacjg w 2019 roku zadaniap,bliczrrego
w zakiesie pomocy spolecznej: ,,pomoc rodz:inom
i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie ,run,
tych rodzin i osob w t,ym
prowadzenie placowek wsparcia dziennergo
w formie opiekunczej dla dzieci i mlodz ie:iry
zamieszkaLych
,1.
na terenie Gminy Domanice

2' Wsparcie finansowe na tealizacjE zadarnia otrzyma
Stowarzyszenie sos wioski Dzieciq:ce
w Polsce' ul' Al' wilanowska :og a, 02-665 iv*rrru*uprzyznana dotacja w wysokosci
2.500,00 zt (dwarysi4ce pigiset
zl

00/100)

wyboru oferty dokonanc' po zasiggnigciu c'plnii$2
Komisji Konkursowej powolan ej zarzqdzeniem
Nr 55/2018 wojta Gminy Domani c" t" dnia
grudnia2lr g

)t

roku.

$3

7;T:it::ri:fjtt*a
tablicy
ogtoszen.

ogloszeniu w Iliuletynie Inrormac.ji public zne,t,stronie
interneto wej oraz na

zarzqdzenie wcho dzi

w

$4
zycie z dniem podplLsania.

