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ZARZĄDZENIE Nr 332.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

PSW.8122.3.3.2021 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie 

dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku 

dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 

 

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2268, z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 

2020 poz.1057, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom 

pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania 

publicznego z zakresu: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego 

pozbawionym” w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 

 

2. Przy rozpatrywaniu ofert konkursowych oceniono w szczególności: 

 

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy; 

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania; 

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy będą 

realizować zadanie publiczne; 

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

cyt. wyżej ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących 

z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 

cyt. wyżej ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 

społeczną członków; 

6) realizację zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość 

oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

 

3. Przy rozpatrywaniu ofert konkursowych komisja kierowała się ponadto kryteriami 

określonymi szczegółowo w Zarządzeniu Nr 298.2021 Burmistrza Miasta i Gminy 

Skawina z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie 
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jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 3 stycznia 

do 31 grudnia 2022 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania 

komisji ds. oceny ofert konkursowych. 

4. Przy ocenie ofert, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu, uwzględniono wysokość 

środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego 

przedmiotem konkursu w wysokości 80 000,00 zł. 

5. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik 

do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

 

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia stosownej 

umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz opublikowanie na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy w Skawinie do dnia 5 stycznia 2022 r.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


