
PiK.524.2015 

Zarządzenie Nr 129/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

                    oraz  podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013 r.  

poz. 594 z późn. zm.); art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz uchwały Nr XIII/143/15 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: „uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niepołomice z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”- 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Realizacja zadania publicznego: prowadzenie domu dziennego pobytu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2020 r. zlecona zostanie w formie powierzenia jego wykonania następującym podmiotom: 

    

Stowarzyszeniu „Pomoc Bliźniemu”, któremu przyznaje się dotację w wysokości 350.000,00 zł. (słownie: trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) na rok 2016, na kolejne lata określana corocznie w uchwale budżetowej  

w kwocie nie większej niż 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) na sfinansowanie realizacji 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „prowadzenie domu dziennego pobytu”. 

 

§ 2 

 

1) W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może dokonać zmniejszenia 

zakresu rzeczowego kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy.  

2) W terminie 14 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, oferent, któremu przyznano dotację w wysokości 

niższej od wnioskowanej, jest zobowiązany  do dostarczenia: 

a) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, lub 

b) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania. 

3) W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent jest zobowiązany do zawiadomienia Burmistrza Miasta  

i Gminy Niepołomice o swojej decyzji w terminie 14 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


