
Zarządzenie Nr 55/2012        

Wójta Gminy Bukowsko

                                                z dnia 03.12.2012 roku 

 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w Gminie Bukowsko  z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób zamieszkałych  na terenie gminy 
Bukowsko , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 
innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych na rzecz osób  z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie 
gminy Bukowsko  w 2013r.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.),  art.25 ust.1,4 i 5 ustawy  z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn.zm.) w związku z 
rozporządzeniem  Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych z dnia 22.09.2005r  (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.)oraz  art. 11 ust.2,
 art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234  poz.1536z  późn. zm.)
  

zarządzam co następuje: 

§ 1

1.Ogłaszam otwarty   konkursu ofert na realizację w 2013r.  zadania publicznego      

     z zakresu pomocy społecznej:

- Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób 
zamieszkałych  na terenie gminy Bukowsko , które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej 
pomocy pozbawione 

- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób  z 
zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych  na terenie gminy Bukowsko  

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

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe ,o których mowa w art.3 ust.2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty 
wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.



§ 3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Bukowsko
3) na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bukowsko

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                         Wójt Gminy Bukowsko
                                                                         mgr Piotr Błażejowski 

 


