
ZARZĄDZENIE NR 1656/2021 
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 
2022 r.  „Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz 

ogrzewalnia” z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywannie szans tych rodzin i osób” 

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.) oraz art. 15 ust. 2 h i ust. 2 j 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 Zarządzenia Nr 1591/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2022 r.  „Udzielenie 
pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnia” z zakresu 
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywannie szans tych rodzin i osób” 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 
2022 r.  „Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz 
ogrzewalnia” z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywannie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia tych zadań wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz 
z kwotą dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, 
którego oferta została wybrana do realizacji zadania. 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie miasta na 2022 rok 
w dziale 852. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Racibórz www.bipraciborz.pl                   w zakładce: Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert., 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Racibórz www.raciborz.pl. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych a nadzór 
nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście. 

www.bipraciborz.pl


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
   

Prezydent Miasta 
 
 

Dariusz Polowy 

 



Załącznik do 

Zarządzenia 1656/2021

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyniki konkursu

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - „Udzielenie

pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnia” z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc  rodzinom i

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

L

p.

Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego wg złożonej

oferty

Liczba przyznanych punktów

Przyznana kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie

Przyjaciół Człowieka

Tęcza

Zapewnienie schronienia  osobom

bezdomnym w formie schroniska i

ogrzewalni

15 700 000 zł 



 
Uzasadnienie 

 
W związku z konkursem  ogłoszonym  Zarządzeniem  Nr  1591/2021 Prezydenta Miasta Racibórz 
z dnia 1 grudnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  
publicznego na 2022 r.  „Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla 
bezdomnych oraz ogrzewania„ z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywannie szans tych rodzin i osób”, Prezydent Miasta 
Racibórz rozstrzyga otwarty konkurs ofert i  udziela wsparcia realizacji zadań publicznych  
w formie dotacji. 
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