
ZARZADZENIE NR 0050/15/2014
Wojta Gminy

z dnia 31 grudnia 2014

w sprawie rozstrzygnie_cia otwartego konkursu ofert na realizacje. zadah publicznych w 2015 roku

w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy spotecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072) w zwiqzku

z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznym i o

wolontariacie (tj Dz.U.2014.1118) zarzqdzam, co nast^puje:

§1

1. Po zapoznaniu si$ z opinia. komisji konkursowej dokonujQ rozstrzygniQcia otwartego konkursu ofert

na realizacji zadari publicznych w 2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy

spotecznej

2. Na wsparcie realizacji zadania pod nazwq „ PielQgnacja w srodowisku domowym osob chorych,

niepetnosprawnych samotnych i starszych zamieszkatych na terenie Gminy Popielow" zgodnie z

zakresem priorytetowych zadari publicznych okreslonych w Uchwale Nr XLI/293/2014 Rady Gminy

Popielow z dnia 7 listopada 2014roku w sprawie przyj^cia Programu wspotpracy Gminy Popielow z

organizacjami pozarza.dowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego

na 2015 rok postanawiam przyznac Caritas Diecezji Opolskiej w formie dotacji kwote^ 35.000 zt .

3. Na wsparcie realizacji zadania pod nazwq „ Rehabilitacja lecznicza dzieci, mtodziezy oraz osob

dorostych" zgodnie z zakresem priorytetowych zadah publicznych okreslonych w Uchwale Nr

XLI/293/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przyj^cia Programu

wspotpracy Gminy Popielow z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi

dziatalnosc pozytku publicznego na 2015 rok postanawiam przyznac Caritas Diecezji Opolskiej w

formie dotacji kwotQ 15.000 zt.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert, stanowia.ce zatqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia, podaje si

do publicznej wiadomosci poprzez ich ogtoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej oraz na tablicy ogtoszeh w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie.

§2
1. Srodki na dotacje, o ktorych mowa w §1, okreslone zostaty w budzecie Gminy Popielow na 2014

rok, przyjQtym Uchwata. Nr 111/8/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 18 grudnia 2014 roku.

2. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji

zadania publicznego mi^dzy zleceniodawca. a podmiotem, ktorego oferta zostata wybrana w

post^powaniu konkursowym.



§3

Wykonanie zarzqdzenia powierza sie. Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

:.:



Zatqcznik do Zarzqdzenia Wojta Gminy
Nr 0050.15.2014 z dnia 31.12.2014

ZADANIE I

PielQgnacja w srodowisku domowym osob chorych, niepetnosprawnych samotnych i starszych
zamieszkatych na terenie Gminy Popielow

Lp
1.

Nazwa oferenta
Caritas Diecezji Opolskiej Opole

Wnioskowana kwota(zt)
35.000

Przyznana kwota (zt)
35.000

ZADANIE II

Rehabilitacja lecznicza dzieci, mtodziezy oraz osob dorostych.

Lp
1.

Nazwa oferenta
Caritas Diecezji Opolskiej Opole

Wnioskowana kwota(zt)
15.000

Przyznana kwota (zt)
15.000

Zgodnie z art. 15 ust 2 i w/w ustawy kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogtoszenia wynikow

konkursu, moze zadac uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Warunki realizacji zadania:

1. Szczegotowe zasady realizacji poszczegolnych zadari okreslq zawarte umowy.

2. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z wytonionymi organizacjami pozarzqdowymi lub

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy zawiera organ administracji publicznej bez

zb^dnej zwtoki, po ogtoszeniu wynikow otwartego konkursu ofert.

3. Przyznane srodki mogq bye wykorzystane wytqcznie na realizacje_ wydatkow okreslonych w ofercie

podmiotu, zgodnie z celami i przyje_tym zakresem rzeczowym zadania.

mski


