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ZARZĄDZENIE NR .532/2022 

BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE 

z  dnia 28 grudnia 2022  r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 

zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 

35 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice  

w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 14 załącznika do Uchwały nr LVI/613/2022 

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 

podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zarządzam, 

co następuje: 

§1 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami 

psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 

2023 r. 

 

2. Wykaz oferentów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Krzeszowice w ramach 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy 

Krzeszowice na rok 2023, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ  

               GMINY  KRZESZOWICE 

        mgr inż. Wacław Gregorczyk 



 

Załącznik do zarządzenia nr 532/2022 

Burmistrza Gminy Krzeszowice 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej pt. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób 

|z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice w okresie  

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

                     
 

 
 
 
 
 
 

BURMISTRZ  

               GMINY  KRZESZOWICE 

        mgr inż. Wacław Gregorczyk 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nr Oferent Nazwa zadania Liczba 

punktów 

Przyznana 

kwota dotacji 

Miejsce realizacji zadania 

1. Caritas 

Archidiecezji 

Krakowskiej,  

30–656 Kraków, 

ul. Ossowskiego 5 

Prowadzenie 

środowiskowego 

domu samopomocy  

dla 35 osób z 

zaburzeniami  

psychicznymi na 

terenie gminy 

Krzeszowice w 

okresie od 

1.01.2023r. do 

31.12.2023 r. 

271 832.260,- zł Wola Filipowska, ul. Ks. 

M. Mądrzyka 32, 32-065 

Krzeszowice 


