
 

 

BM.0050.273.2022 

Zarządzenie Nr 273/2022 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu pomoc społeczna w 2023 roku. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, 6, 31 art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2h 

oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem  

Nr 230/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 

2. Z zakresu POMOC SPOŁECZNA dotację w ramach wsparcia wykonywania zadań 

publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji otrzymał następujący 

podmiot:  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kobyłce 

w wysokości: 60.000,00 zł 

3. Z zakresu DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, 

UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA dotację w ramach wsparcia 

wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji 

otrzymały następujące podmioty:  

a) Stowarzyszenie Qźnia w wysokości: 10.000,00 zł 

b) Stowarzyszenie Educentrum w wysokości: 4.000,00 zł 

 

4. Z zakresu OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA 

W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 5 KWIETNIA 2011 r. o DZIAŁALNOŚCI 

LECZNICZEJ (Dz.U. 2022 r. poz. 633) dotacji w ramach wsparcia wykonywania zadań 

publicznych nie udzielono żadnej z organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie z uwagi na nie 

spełnienie kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji. 

§ 2. Przyznana dotacja może być wykorzystana wyłącznie na zadania realizowane zgodnie z ofertą.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych, Sportu  

i Zdrowia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


