ZARZĄDZENIE NR 357/2015/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 1 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 339/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146,
z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777), art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427
oraz z 2015 r. poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310 i poz. 1607) oraz art. 4 pkt 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz.
984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz.
1232, z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605 i poz. 1777) w związku z uchwałą Nr XVIII/215/15
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 339/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic
w miejscu ich zamieszkania w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 4 w części II ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Dofinansowanie nie może przekroczyć 99% całkowitych kosztów zadania.”
2) ust. 5 w części II ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Kwotę minimum 1% wkładu własnego może stanowić wkład osobowy, rozumiany jako
praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.”
3) ust. 2 w części V ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy składać w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach,
ul. Gdańska 7, sekretariat, w godzinach pracy Centrum lub przesłać pocztą na
adres: Miejskie Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7, 95 – 200 Pabianice,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznym, na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic w miejscu ich
zamieszkania w 2016 r.” z danymi Oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 grudnia 2015 r. do godziny 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu
Centrum).
§ 2. Niniejsze zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach;
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach www.um.pabianice.pl;
4) na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
www.mcps.pabianice.pl.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz

