
Zarządzenie Nr 305/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta

Augustów w 2022 roku  z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym,

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j.  Dz.U. z 2022 r.  poz. 559,  583, 1005, 1079), art.  15 ust.  2g-2j ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.

1327), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta

Augustowa Nr 260/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku na realizację zadania publicznego Gminy Miasta

Augustów  w 2022  roku  w  zakresie przeciwdziałania  uzależnieniom,  patologiom  społecznym,

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2.  Wykaz  podmiotów,  których  oferty  zostały  wybrane  w  postępowaniu  konkursowym,  wraz  

z  kwotami  dotacji  oraz  tych,  które  nie  uzyskały  dofinansowania  stanowi  załącznik  nr  1  do

zarządzenia.

§  2.  Zawarcie umowy winno nastąpić przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

§  3.  1.  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  w  terminie  do  21  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyników

dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

1)  zaktualizowany  kosztorys  wraz  z  zakresem  rzeczowym  zadania  dostosowane  do  kwoty

przyznanej dotacji oraz zaktualizowany harmonogram działań i zakładanych rezultatów realizacji

zadania, które będą stanowić załącznik do umowy w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie

niż wnioskowana,

2) w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania

umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Niezłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z

rezygnacją oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji.

§ 4. Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego umieszczenie:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Z up. BURMISTRZA
                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                                                            /-/
                                                                                        Sławomir Sieczkowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 305/2022

z dnia 8 września 2022 r.

Wysokość dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku

Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wnioskowana kwo-

ta dotacji
Przyznana kwota do-

tacji
Uwagi

1. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy ,,Zielony 
Parasol” w Augustowie

,,Bliżej siebie – 
wzmacniamy więzi”

9 200,00 zł 7 900,00 zł

-----------

2. Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Społecznej 
w Augustowie

Dać radość dzieciom 10 000,00 zł 10 000,00 zł
-----------

3. Centrum Oświatowo
Dydaktyczne w Ełku

Przeciwdziałanie uzależnie-
niom, patologiom społecznym,
wspieranie rodziny i systemu

pieczy zastępczej

9 800,00 zł Brak dotacji

Oferta nie spełniła
wymagań formal-

nych

4. Fundacja dla I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Marii Konopnickiej
w Suwałkach

Przeciwdziałanie uzależnie-
niom, patologiom społecznym,
wspieranie rodziny i systemu

pieczy zastępczej

9 800,00 zł Brak dotacji

Oferta nie spełniła
wymagań formal-

nych

                                                                                    Z up. BURMISTRZA
                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                                                            /-/
                                                                                        Sławomir Sieczkowski


