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OGŁOSZENIE 
 
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych 
powiatu z zakresu pomocy społecznej, przeznaczonych do realizacji od 2008 r. 
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania, będącego 
zadaniem własnym Powiatu Gryfińskiego wraz z udzieleniem dotacji – dofinansowania na 
jego realizację. 
 
Rodzaj zadań przeznaczonych do zlecenia podmiotom uprawnionym: 
 
1. Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 

ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju dla osób przewlekle somatycznie chorych 
przeznaczonego dla 82 mieszkańców. 
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania stanowi: 
miesięczna kwota dotacji na 2007 r. na jednego mieszkańca, przyjętego do tego 
Domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętego po tej dacie, ale ze 
skierowaniem wydanym przed 1 stycznia 2004 r. – wynosi 1.329,00 zł. 

 
2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 

ponadgminnym w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych 
przeznaczonego dla 72 mieszkańców. 
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania stanowi: 
miesięczna kwota dotacji na 2007 r. na jednego mieszkańca, przyjętego do tego 
Domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętego po tej dacie, ale ze 
skierowaniem wydanym przed 1 stycznia 2004 r. – wynosi 1.329,00 zł. 

 
Szczegółowe informacje o konkursie wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), Rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru 
umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 455), 
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia 
wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427) oraz Rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru 
sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 
428) – znajdują się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.gryfino.powiat.pl  
 


