ZARZĄDZENIE NR 8/I/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu : „Prowadzenia gminnych placówek
opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oferujących dożywianie dzieci w zakresie działań
opiekuńczo – wychowawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych"
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 ze zm.) zarządza się, co następuje :
§ 1. W celu realizacji zadania „Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia
dziennego oferujących dożywianie dzieci w zakresie działań opiekuńczo - wychowawczych przeznaczonych
dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych” w 2022 roku przyznaję dotację celową dla:
1. Fundacja SPEM DONARE w Licheniu Starym – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych
00/100)
2. Zarząd Gminny TPD w Ślesinie – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem – 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).Powyższe organizacje złożyły oferty spełniające wymogi określone
w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Powierzenie zadania z zakresu: „Prowadzenia gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego oferujących dożywianie dzieci w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych” nastąpi na podstawie umów
zawartych pomiędzy podmiotami wymienionymi w § 1 a Burmistrzem Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin
Mariusz Zaborowski
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 8/I/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 4 marca 2022 roku
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2020 r., poz. 1057 ze zm.) stanowi, że organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej,
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach

dotyczących

działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej.
W oparciu o cytowaną ustawę Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłosił konkurs na realizację
zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego na
terenie Gminy Ślesin w 2022 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty spełniające wymogi
formalne. Oferty były przedmiotem badania przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
komisję. Komisja zarekomendowała Burmistrzowi wybór 3 ofert na łączną kwotę 55 000,00 zł.
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