
Zarządzenie Nr 11/2020 
Wójta Gminy Manowo 

z dnia 4 lutego 2020 roku 
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty i podmioty 
uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub 
pieczy zastępczej. 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 190 w związku z art. 

18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a i art. 

13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688), ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) Wójt Gminy Manowo zarządza co 

następuje: 
 
§ 1. Na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, 
powołanej Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia  3 lutego 
2020 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty                   
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie 
placówki wsparcia dziennego w Boninie” od dnia 04.02.2020 roku do dnia 
31.12.2020 roku, wyrażonego w protokole z dnia 3 lutego 2020 roku.  
 
- dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Okręgowy z siedzibą w Koszalinie, ul. M. J .Piłsudskiego 11-15 na 
realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Boninie” 
od dnia 04.02.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. 
 
§ 2. Wysokość dotacji na realizację zadania w okresie od 04.02.2020 roku do 
dnia 31.12.2020 roku wynosi 50.000,00 zł. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        Roman Kłosowski 
                                                                               Wójt Gminy Manowo 
  


