
ZARZĄDZENIE NR 513/20 
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego 
samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
pn. „Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r.” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378), art. 4 ust. 1 pkt 1a i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 
w związku z zarządzeniem nr 437/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 listopada 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez świetlicę 
środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r.” oraz zarządzeniem nr 490/20 Prezydenta Miasta Zduńska 
Wola z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór 
realizatora zadania publicznego samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym pn. „Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r.” zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego samorządu 
gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez 
świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r.”. 

2. Realizatorem w 2021 r. zadania publicznego o którym mowa w ust. 1, wybranym w trybie otwartego 
konkursu ofert jest Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści z siedzibą 
w Warszawie, ul. Lindleya 12 – Świetlica Środowiskowa TRAMPOLINA, 98-220 Zduńska Wola, 
ul. Łaska 88. 

3. Wysokość środków publicznych przyznanych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 
94.000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące). 

4. Zadanie publiczne będzie realizowane pod adresem: 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88. 

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Edukacji, Sportu i Spraw 
Społecznych. 

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola i na stronie internetowej Miasta Zduńska 
Wola. 

 

   

Prezydent Miasta 
 
 

Konrad Pokora 
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