ZARZĄDZENIE NR 36/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn.zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) zarządza się,co następuje:
§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod
tytułem: "Wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo, w tym wzmacnianie więzi
międzypokoleniowej", ogłoszonego Zarządzeniem Nr 323/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
§ 2. 1. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org zakładka NGO, Edukacja,
Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Zlecanie zadań publicznych,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Tablice Ogłoszeń/Organizacje pozarządowe,
3) na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4 (II piętro).
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
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Załącznik do zarządzenia Nr 36/2020
Burmistrza Wołomina
z dnia 4 lutego 2020 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
1. W wymaganym terminie do konkursu przystąpiły dwie organizacje i wpłynęły dwie oferty.
2. Oferty biorące w konkursie udział ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu nr 10/2020
Burmistrza Wołomina z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: "Wspieranie działań promujących rodzinę
i macierzyństwo, w tym wzmacnianie więzi miedzypokoleniowej".
3. Na realizację zadania przyznano dotacje w wysokości jak niżej:

Lp.

Oferent

Wysokość przyznanej dotacji w
PLN

1

Stowarzyszenie Wołomińska Integracja
Międzypokoleniowa ul. Polska 35a, 05-200 Wołomin

20 000,00 zł

2

Fundacja Mamy Wołomin ul. Prądzyńskiego 31, 05200 Wołomin

20 000,00 zł

RZAEM

40 000,00 zł
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