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ZARZĄDZENIE Nr 295.2020 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

 

PSW.8122.4.4.2020 

 

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 pomocy społecznej polegającego na wspieraniu 

działalności charytatywnej w zakresie zadania: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku 

dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 

r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w 

sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007), §1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 

wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057), Uchwały Nr XXIV/341/20 Rady Miejskiej 

w Skawinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 r.” 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 pomocy społecznej polegającego na wspieraniu działalności 

charytatywnej w zakresie zadania: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie 

osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

2. Przy rozpatrywaniu ofert konkursowych komisja kierowała się kryteriami określonymi 

szczegółowo w Zarządzeniu Nr 262.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 

24 listopada 2020 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 pomocy społecznej polegającego na 

wspieraniu działalności charytatywnej w zakresie zadania: „Zapewnienie jednego 

gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2021 r. oraz powołania komisji konkursowej i ustalenia kryteriów oceny ofert. 

3. 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. 

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

do niniejszego Zarządzenia.  
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§ 2 

 

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia stosownej 

umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania. 

 

§ 3 

 
Zarządzenie podlega upowszechnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

w Skawinie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


