
Zarządzenie Nr Or-IV.0050.741.2018 
Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój 

 
z dnia 31.12. 2018 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych                          
w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój  
w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie 
placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój 
usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019.  
  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2018.994 j.t. z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XV.132.2018 Rady Miasta 
Jastrzębie – Zdrój z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ze zmianami, oraz 
na podstawie protokołu z dnia 31 grudnia 2018 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych 
Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod 
nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej  
w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”  
na rok 2019.  

zarządzam: 
 

§1 
 

Przyznać niżej wymienionej organizacji pozarządowej dotację na powierzenie zadania 
publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej  
w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 
na rok 2019: 
- Jastrzębskie Stowarzyszenie  Otwarte Drzwi –  tytuł zadania publicznego:                 
„Planeta radości” –  54.445,00 zł. 

§2 
 

Łącznie na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych  
na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019, przyznano kwotę w wysokości: 54 445,00 zł. 

 
§3 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej  
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój. 
 

§4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


