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ZARZĄDZENIE NR 15/2022 

BURMISTRZA WOŁOMINA 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 

z późn. zm.), oraz art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii 

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod tytułem „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku 

bezdomnym zwierzętom”, ogłoszonego Zarządzeniem nr 344/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 22 grudnia 2021 

r. 

§ 2. 1. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce: NGO/ Edukacja, 

Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Zlecanie zadań publicznych/ Otwarte konkursy 

ofert/Ogłoszenia o konkursach, 

2)  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Tablice ogłoszeń/Organizacje pozarządowe, 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Wołomina 

                  /-/ 

    Elżbieta Radwan
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Załącznik do zarządzenia Nr 15/2022 

Burmistrza Wołomina 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 

 

1. Do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 344/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii 

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod tytułem „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku 

bezdomnym zwierzętom”, przystąpił 1 oferent, który złożył 1 ofertę. 
2. Oferty biorące udział w konkursie ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 12/2022 

Burmistrza Wołomina z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej. 
3. Złożono 1 ofertę w konkursie, która spełniła wymagania formalne oraz merytoryczne i uzyskała ocenę 

pozytywną. 
4. Oferentowi, którego oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz który rokuje najwyższą 

jakość wykonania zadania przyznano dotację celową zgodnie z poniższym wykazem: 

 

 

Lp. Oferent Kwota przyznanej 

dotacji 

1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Celestynowie, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa, siedziba 

schroniska: 05-430 Celestynów, ul. Prosta 3 

180 000,00 zł 

RAZEM: 180 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Wołomina 

                  /-/ 

    Elżbieta Radwan 


