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Informacja  o  przyznaniu  dotacji  celowej  z  Budżetu  Miasta  Orzesze  na  wykonanie
przez  organizacje  pozarządowe  oraz  inne  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  zadania
publicznego Miasta Orzesze, którego realizacja odbędzie się w 2017 r.

Urząd Miejski  w Orzeszu informuje,  że został  rozstrzygnięty otwarty konkurs  ofert  składanych
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  realizację  zadania
publicznego Miasta Orzesze na 2017 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VII/220/2016
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017 w obszarze:

Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zadanie  Nr  1   -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  8  bezdomnych  mężczyzn,
w tym bezdomnych mężczyzn niepełnosprawnych.

Zadanie  Nr  2   -    Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  1  bezdomnej  kobiety
oraz 1 bezdomnej kobiety z 1 dzieckiem,  w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych.

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęła  1  oferta,  która  spełniła  wymogi  formalne
i  merytoryczne  określone  w  Otwartym  Konkursie  Ofert.  Na  realizację  zadania  Burmistrz
Miasta zaplanował kwoty:
Zadanie Nr 1 - 78 475,00 zł. 
Zadanie Nr 2 - 33 580,00 zł. 
Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał następującą kwotę:

Zadanie  Nr  1 -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  8  bezdomnych  mężczyzn,
w tym bezdomnych mężczyzn niepełnosprawnych.

1.  Towarzystwo  Pomocy  im.  św.  Brata  Alberta  Koło  Rybnickie,  ul.  Mikołowska  78;
44-238 Czerwionka – Leszczyny, reprezentowane przez Prezesa Koła Rybnickiego Ryszardę Cacak
oraz V-ce Koła Rybnickiego Mariana Grzymskiego na wsparcie realizacji zadania „Święty Brat
Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek”- 78 460 zł.


