
ZARZĄDZENIE nr A/237/2022 

PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY 
z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                            

o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 

559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, Dz.U. z 2022 

r. poz. 1812) zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze 

pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku. 

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego                

o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku, stanowi załącznik do 

zarządzenia. 

§2. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puławy, 

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, 

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy 

oraz 

4) w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Puławach, 

5) na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS w Puławach, 

6) na stronie internetowej MOPS w Puławach. 
 

§3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Puławy. 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Puławy  

 

(-) mgr inż. Paweł Maj 
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Załącznik 
do Zarządzenia nr A/237/2022 
Prezydenta Miasta Puławy 
z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

 

Wykaz ofert, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego                                            

o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku. 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców miasta Puławy wymagających 

opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do  

dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. 
Polski Czerwony Krzyż 
Lubelski Oddział Okręgowy 
z siedzibą w Lublinie 

Świadczenie usług opiekuńczych                          
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi) dla mieszkańców 
miasta Puławy wymagających opieki 
innych osób, którzy są jej 
pozbawieni, w miejscu zamieszkania 
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do  
dnia 31 grudnia 2023 r. 

2.799.336,00 zł 
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