
Zarządzenie Nr OR.021.7/2015 

 z dnia  27 listopada 2015 r. 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 

zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionych do świadczeń w 

miejscu zamieszkania, na terenie Miasta  Sulejówek w okresie od dnia 04.01.2016 do 

dnia 31.12.2016”. 
 

Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku       

( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r.,  poz.1118 z 

późn. zm.)  i pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Sulejówek Nr SO.0052.43.2013 z dnia 18 

listopada 2013 roku dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku do 

przeprowadzania otwartych konkursów ofert realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 

zakresie usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 

wyboru ofert oraz podpisywania umów z podmiotami  wyłanianymi w drodze otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania     

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 
 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi uprawnionych świadczeń w miejscu zamieszkania, na 

terenie Miasta Sulejówek, w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”. 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Powołuje komisję konkursową do zaopiniowania złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w składzie 

według załącznika nr 2 do zarządzenia. 

 

  § 2 
Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Sulejówku bip.mops.sulejowek.pl, 

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek i Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sulejówku, 

3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Sulejówek www.sulejowek.pl 

 

  § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                                                                           

Kierownik  

                                                             Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

               w Sulejówku 

             mgr Teresa Kośnik  


