
Zarządzenie Nr Or-IV.0050. 620.2019 
Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój 

 
z dnia 14 listopada 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2022 w dziedzinie pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.  

Działając na podstawie: 

 art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.),  

 art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),  

oraz na podstawie protokołu z dnia: 8 listopada 209 r. z Komisji Konkursowej ds. 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2022 w dziedzinie pomocy społecznej, w 
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”, 

  
zarządzam 

 

§ 1. 1. Przyznać  Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, 
dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-
2022 w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 3 906 392,50 zł  (trzy miliony 
dziewięćset sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), w tym:  

1) od 1 do 31 grudnia 2019 r. 120 992,50 zł,  
2) w roku 2020 r. – 1 261 800,00 zł, 
3) w roku 2021 r. – 1 261 800,00 zł, 
4) w roku 2022 r. – 1 261 800,00 zł. 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Wysokość dotacji w danym roku realizacji zadania publicznego będzie sumą iloczynów 
aktualnej liczby osób korzystających z usług ośrodka, o którym mowa w ust. 1, w danym 
miesiącu, oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, 
zgodnie z art. 51c ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
3. Kwota dotacji w danym roku realizacji zadania publicznego może ulec zmianie,  
w przypadku zmiany wysokości środków określonych decyzją Wojewody Śląskiego  



lub wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert w tym zakresie.  
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej  
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


