Zarządzenie Nr 021.1.2018
Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2018 r. w formie wsparcia i powierzenia
realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji.
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r., poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI.333.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, oraz w związku
z upoważnieniem Nr OR.II.0052.45.2.2014 z dnia 11.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
zarządzam, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 2 stycznia 2018 r.
z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej, wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie
wsparcia i powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
i sfinansowanie ich realizacji:
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym
„Dar Serca” z siedzibą
przy ul. Reja 12, 82400 Sztum
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym
„Dar Serca” z siedzibą
przy ul. Reja 12, 82400 Sztum

Rodzaj zadania
Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla 10 osób starszych ( w
wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta
i Gminy Sztum

Tytuł zadania
Dzienny Ośrodek
Wsparcia darem serca dla
potrzebujących

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla ok 10 osób zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Sztum, z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu ich zamieszkania, z wyłączeniem miejsc pobytu w
placówkach opiekuńczych, szpitalnych i innych ośrodkach
udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni
tygodnia – specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze darem serca
dla potrzebujących

§2
Zobowiązuje się członka Komisji Konkursowej Panią Natalię Walczykowską do
zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego
konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie i Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
Małgorzata Kozłowska
Z-ca Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

