
 

 

BM.0050.272.2022 

Zarządzenie Nr 272/2022 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu pomocy społecznej 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, 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 223/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 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 otrzymały następujące 

podmioty:  

a) Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w wysokości: 10.000,00 zł 

na zadania z zakresu: Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim 

bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym. 

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  

w wysokości: 28.000 zł 

na zadania z zakresu: Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań 

zapobiegających ich izolacji i marginalizacji. 

c) Stowarzyszenie Qźnia w wysokości: 40.000 zł 

na zadania z zakresu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia 

samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. 

d) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Kobyłce w wysokości: 9.970,00 zł 

na zadania z zakresu Wspieranie działań mających na celu usamodzielnianie się osób z 

niepełnosprawnością oraz integrację tych osób w szczególności poprzez organizowanie imprez 

plenerowych i wyjazdów rekreacyjno – rehabilitacyjnych. 

§ 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. 


