
Zarządzenie Nr PS 0131/1/2013 
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie                                                       

z dnia 09 stycznia 2013 r. 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej  
 
 
      Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) , działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy 
Świętajno nr Or.0052.2.2012  z dnia 04  stycznia 2012 r. zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez  
organizacje pozarządowe oraz osoby i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności 
sumienia i wyznania na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gminy Świętajno”.  

§ 2 
 

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2012 r. do godz. 13.00. 
 

§ 3 
 

W celu realizacji zadania określonego w § 1 ustala się:  
1) treść ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, która  
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;  
2) szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania określonego w § 1, które  
stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;  
3) wzór oferty podmiotu na ubieganie się o przyznanie dotacji ze środków Gminnego 
Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Świętajnie na realizację zadań określonych w § 1, który stanowi  
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;  
4) skład i regulamin Zespołu Opiniującego powołanego w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia  
5) wzór umowy  stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.  
6) wzór sprawozdania stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4 
 

 Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji  
Publicznej,  stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Świętajnie. 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 Kierownik GOPS w Świętajnie 
 
 Wiesława Derlaga 


