
      Zarządzenie Nr 768.2022 

       Burmistrza Miasta Jawora 

        z dnia 10 stycznia 2022 r. 

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w 2022 roku z zakresu rodziny 

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2g ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), uchwały Nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia  

17 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok oraz uchwały  

Nr XXX/264/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w 2022 r. z zakresu rodziny, ogłoszonego zarządzeniem Nr 741.2021 

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30 listopada 2021 r. 

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 763.2021 

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 grudnia 2021 r. udziela się dotacji celowej na 

realizację zadania publicznego z zakresu rodziny poniższym podmiotom: 

1) Żłobek „Trolik” – Magdalena Paściak-Sinkiewicz, 59-400 Jawor, ul. Piłsudskiego 11 

na realizcję zadania publicznego pn. „Zapewnienie właściwej opieki edukacyjnej  

i pielęgnacyjnej dzieciom do lat trzech poprzez codzienny pobyt w żłobku TROLIK”  

w wysokosći 154.440 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści 

złotych); 

2) Żłobek „Tęczowy Zakątek” Alicja Iwaśków, 59-400 Jawor ul. Armii Krajowej 10 

na realizcję zadania publicznego pn „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej w formie żłobka” w wysokosći 449.360 zł (słownie: czterysta 

czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).  

3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budżecie Gminy 

Jawor na rok 2022. 

4. Zakres i warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowach zawartych 

pomiędzy Gminą Jawor, a oferentami. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworze. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Z up. BURMISTRZA 

Ewelina Szynkler 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 


