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OGŁOSZENIE 
 

Na podstawie art. 32 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, 
poz. 593; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 
164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz.219, 
Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320), oraz w związku z uchwałą Nr 189/2007 Zarządu Powiatu w 
Gryfinie z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w drodze zlecenia organizacjom 
pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, 
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i 
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 
społecznej – zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”; 
 
 

Zarząd Powiatu w Gryfinie 
 

Ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w drodze zlecenia zadań własnych 
Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone do realizacji od 2008 r. na 
okres pięciu lat: 
 
 
1. Zadanie pn. „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 

ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju dla osób przewlekle somatycznie chorych 
przeznaczonego dla 82 mieszkańców”, realizować będzie – Stowarzyszenie  
„Dom z Sercem” z siedzibą przy Alei Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój. 

 
 
2. Zadanie pn. „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 

ponadgminnym w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 
72 mieszkańców”, realizować będzie – Stowarzyszenie „Pod Dębami” z siedzibą Dębce 
11, 74-100 Gryfino. 

 
 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 091 40 45 504 lub 091 416 20 13 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gryfino.powiat.pl 
 
 


