ZARZĄDZENIE NR 0050.276.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej
w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 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.) oraz Uchwałą nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2020 r. poz. 922) zmienioną Uchwałą nr XXXIII/441/2021 z dnia 29 września 2021 r. (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2021 r. poz. 6252)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do
dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Treść ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie opublikowane:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku,
3) na stronie internetowej www.toszek.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.276.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 12 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Lp.

1.

Nazwa oferenta

Sabina Brzezowska
Pikabu Kreatywna Przestrzeń
dla Dzieci
ul. Niedurnego 99
41-709 Ruda Śląska

Nazwa zadania publicznego

Organizacja opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 sprawowanej
w formie żłobka
w nieruchomości położonej
przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2023 r.

RAZEM:

Wysokość przyznanych
środków publicznych

500,00 zł
na każde dziecko,
tj. łącznie:
600.000,00 zł
(słownie: sześćset tysięcy złotych
00/100)

600.000,00 zł

1/1
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