APS.422.5.2015.APS.II.
Sztum, dnia 01 grudnia 2015r.
DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZTUMIE INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum.
Do ogłoszonego w dniu 06 listopada 2015 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w ramach zadań z pomocy społecznej oraz pozostałych zadań złożone zostały 2 oferty,
z których zostały przyjęte do rozpatrzenia następujące oferty:
Nazwa organizacji

Rodzaj
zadania

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Św. Anny CARITAS
PARAFIALNA w
Sztumie, ul. Związku
Jaszczurczego 5
Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, Zarząd
Rejonowy, ul.
Mickiewicza 39, 82-400
Sztum

Pomoc
społeczna

Tytuł zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł
11 000,00 zł

Uwagi

Zorganizowanie wigilii dla ok.
300 osób samotnych,
bezdomnych, starszych,
niepełnosprawnych i
najuboższych mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum
Działania na Zorganizowanie wigilii dla ok. 6 600,00 zł
rzecz
osób 500 osób mieszkańców Miasta i
niepełnospraw Gminy Sztum w tym dla osób
nych i w wieku niepełnosprawnych i osób w
emerytalnym
wieku emerytalnym

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 30 listopada 2015 r.
z przebiegu otwartego konkursu na realizację ww. zadań, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie Zarządzeniem Nr APS.021.43.2015.APS.II. z dnia 30 listopada
2015r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadań
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji dokonał wyboru ofert w ramach
pozostałych zadań:
Nazwa organizacji
Polski Związek
Niewidomych Koło
Powiatowe w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82400 Sztum
Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, Zarząd
Rejonowy, ul.
Mickiewicza 39, 82-400
Sztum

Rodzaj
zadania

Tytuł zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł
11 000,00 zł

Zorganizowanie wigilii dla
ok. 300 osób samotnych,
bezdomnych, starszych,
niepełnosprawnych i
najuboższych mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum
Działania na Zorganizowanie wigilii dla 6 600,00 zł
rzecz
osób ok. 500 osób mieszkańców
niepełnospraw Miasta i Gminy Sztum
nych i w wieku
emerytalnym

Kwota
udzielonej
dotacji
11 000,00 zł

Pomoc
społeczna

6 600,00 zł

