Zarządzenie Nr APS.021.43.2015.APS.II.
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r. w formie powierzenia realizacji zadań
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Dz. U. poz. 163 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z
późn. zm.), Uchwały Nr XLVIII/459/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada 2014 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 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, oraz w związku z upoważnieniem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum Nr OR.II.0052.45.1.2014 z dnia 11.03.2014r. zarządzam, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 30 listopada 2015r.
z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z
zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań, wybiera się następujące oferty realizacji zadań
publicznych w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji:
Nazwa organizacji

Rodzaj
zadania

Tytuł zadania

Wysokość
udzielonej dotacji
11 000,00 zł

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

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

§2
Zobowiązuje się członka Komisji 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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

