APS.422.4.2015.APS.II.
Sztum, dnia 21 sierpień 2015r.
ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZTUMIE INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Do ogłoszonego w dniu 24 lipca 2015 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w ramach zadań z pomocy społecznej złożona została 1 oferta, która została przyjęta do
rozpatrzenia:
Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Bank Żywności w
Tczewie, ul. Armii
Krajowej 2A/B13, 83110 Tczew

Zapewnienie dostaw żywności w tym jej
transport, dla najuboższych rodzin –
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum –
organizowanie pomocy żywnościowej dla
dzieci i rodzin najuboższych poprzez
zbiórkę,
dostarczanie
i
transport
żywności
oraz
współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi
prowadzącymi działalność pomocową na
rzecz dzieci i rodzin najbardziej
potrzebujących

Pomoc
żywnościowa
dla
najuboższych
mieszkańców
Miasta i Gminy
Sztum
w
tym
organizacja zbiórek
żywności.

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł
5 000,00 zł

Uwagi

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 19 sierpnia 2015
r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację ww. zadania, Zastępca Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Zarządzeniem Nr APS.021.34.2015.APS.II. z
dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r. w formie
wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, dokonał
wyboru oferty w ramach pomocy społecznej:
Nazwa
organizacji

Rodzaj zadania

Bank Żywności w
Zapewnienie dostaw żywności w tym
Tczewie, ul. Armii
jej transport, dla najuboższych
Krajowej 2A/B13, 83- rodzin – mieszkańców Miasta i
110 Tczew
Gminy Sztum – organizowanie
pomocy żywnościowej dla dzieci i
rodzin najuboższych
poprzez
zbiórkę, dostarczanie i transport
żywności
oraz
współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi
prowadzącymi
działalność
pomocową na rzecz dzieci i rodzin
najbardziej potrzebujących

Tytuł zadania

Kwota
Kwota
wnioskowanej udzielonej
dotacji w zł
dotacji

Pomoc żywnościowa
dla
najuboższych
mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum w tym
organizacja
zbiórek
żywności.

5 000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Sztumskich
z up.
mgr Małgorzata Kozłowska
Z-ca Dyrektora Miejsko-Gminnego

5 000,00 zł

