Zarządzenie Nr 173/2017
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku przez podmioty uprawnione,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Na podstawie art. 15 ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.
zm.) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Wieliszew Nr 159/2017
z dnia 30 listopada 2017r., zarządzam co następuje:
§1
Podaję do publicznej wiadomości wyniki postępowania konkursowego na realizację zadań
publicznych Gminy Wieliszew z zakresu pomocy społecznej w 2018, które będą realizowane
przez:
- Zadanie Nr 1 pn. „Opieka nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia placówki opiekuńczowychowawczej wsparcia dziennego- środowiskowego ogniska wychowawczego w Wieliszewie” przez:
Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS z siedzibą w 05-119 Legionowo, ul. Orląt Lwowskich 8,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000297627,
reprezentowanym przez: Ks. Tomasza Chciałowskiego – Prezesa Zarządu,
dotacja w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
- Zadanie Nr 2 pn. „Opieka nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia
placówki opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego- środowiskowego ogniska wychowawczego
w Krubinie” przez: Stowarzyszenie Nasz Krubin z siedzibą w 05-124 Krubin, ul. Jeziorna 40,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000537681
reprezentowanym przez:
Urszulę Grosser – Zaborowską – Prezesa
Zarządu
oraz Ewę Włodarczyk – Skarbnika,
dotacja w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
- Zadanie Nr 3 pn. „Opieka i pielęgnacja ludzi chorych, samotnych i niepełnosprawnych
z terenu Gminy Wieliszew” przez: Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” z siedzibą w 05-119
Legionowo, ul. Orląt Lwowskich 8, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000297627,
reprezentowanym przez: Ks. Tomasza Chciałowskiego – Prezesa Zarządu,
dotacja w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki

