ZL.422.1.2016.ZL.I.

Sztum, dnia 14 grudnia 2016 r.

DYREKTOR MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE
informuje
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Do ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w ramach zadań z pomocy społecznej złożona została 1 oferta, która
została przyjęta do rozpatrzenia:
Nr
oferty

1.

Nazwa
organizacji

Rodzaj zadania

Stowarzyszenie
„Do życia przez
życie”
SOSW Uśnice 15
82-400 Sztum

Pomoc społeczna –
działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Tytuł zadania

Prowadzenie na terenie Gminy
Sztum Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerninie dla
osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi, upośledzonych
umysłowo oraz wykazujących
zaburzenia czynności
psychicznych.

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł
273.888,00 zł na
każdy rok
realizowanego
zadania

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia
09 grudnia 2016 r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację ww. zadania, Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Zarządzeniem
Nr ZL.021.40.2016.ZL.I. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty na realizację
zadania publicznego w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, dokonał wyboru oferty w ramach
pomocy społecznej:
Nr
oferty

1.

Nazwa
organizacji

Stowarzyszenie
„Do życia przez
życie”
SOSW Uśnice
15
82-400 Sztum

Rodzaj zadania

Pomoc społeczna –
działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Tytuł zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł

Prowadzenie na terenie
273.888,00 zł
Gminy Sztum
na każdy rok
Środowiskowego Domu
realizowanego zadania
Samopomocy w Czerninie dla
osób dorosłych z
zaburzeniami psychicznymi,
upośledzonych umysłowo oraz
wykazujących zaburzenia
czynności psychicznych.

Ostateczna wysokość środków na realizację zadania w latach 2017-2020 uzależniona jest
od wysokości dotacji z administracji rządowej przyznanej na ten cel przez Wojewodę
Pomorskiego. Ewentualne zmiany w wysokości dotacji na dany rok będą określone
w aneksach do umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
mgr Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

