ZARZĄDZENIE NR ....................
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia .................... 2018 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 2017 r.
poz.1875 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 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 na terenie gminy Wołomin, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 354/2017 Burmistrza Wołomina, z dnia 4 grudnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
§ 2. 1. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 na terenie gminy Wołomin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie podane do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce NGO,
Edukacja, Sport, Zdrowie/ Opieka nad dziećmi do lat 3,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urzędowa Tablica Ogłoszeń/Wydział Polityki
Społecznej, Sportu i Edukacji,
3) na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4, piętro II.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik do Zarządzenia Nr ....................
Burmistrza Wołomina
z dnia....................2018 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Wołomin
1. Do konkursu przystąpiły dwa podmioty, które łącznie złożyły dwie ofert.
2. Oferty biorące udział w konkursie ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 387/2017
Burmistrza Wołomina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania
ofert.
3. Podmiotom przyznano dotacje w łącznej wysokości 145 800,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy
osiemset złotych), zgodnie z następującym podziałem:
Lp.
1
2

Nazwa podmiotu

Liczba
dzieci Wartość umowy
objĘtych
dofinansowaniem
Olinkowo - opieka nad małym dzieckiem, Emilia 24
72 000,00 zł
Małetko ul. Geodetów 7a 05-200 Wołomin
Przedszkole i Żłobek ABC Anna Bodel Żłobek ABC … 24
73 800,00 zł
ul. Matejki 25 05-200 Wołomin
Razem
48
145 800,00 zł
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