Zarządzenie Nr ZL.021.32.2016.ZL.I
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na
poszczególne zadania.
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 2016 r., poz. 930 ), 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 ), Uchwały Nr XVI.108.2015 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 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 2016” oraz
w związku z upoważnieniem Nr OR.II.0052.45.1.2014 z dnia 11.03.2014 r. Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum, zarządzam co następuje:

§1
Określa się, w ramach priorytetowych zadań zawartych w „Programie 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 pożytki publicznego i o wolontariacie na rok 2016” stanowiącym Załącznik
do Uchwały Nr XVI.108.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 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 2016” , szczegółowy rodzaj zadań przewidzianych do zlecenia w 2016 r. oraz wysokość środków
na realizację zleconego gminie zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w ramach systemu
pomocy społecznej.

Prowadzenie na terenie Gminy Sztum Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla
osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących
zaburzenia czynności psychicznych
Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238 poz. 1586), zmienionego Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1752).
Projekt ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
1. Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania,

o

którym mowa § 1, z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Finansowanie zadania (powierzenie jego realizacji) może wynieść 100 % kosztów realizacji, nie
więcej jednak niż wysokość środków pieniężnych przekazanych na ten cel przez Wojewodę
Pomorskiego, stosownie do art. 51 c pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej.
§3
Zobowiązuje się Koordynatora Działu Realizacji Zadań Zleconych Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jego wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, udostępnienie w siedzibie Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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