
 
          
 

Zarządzenie Nr 2/2023 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu 

z dnia 11.01.2023 r. 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów, o których 
mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.), w zakresie działań o pomocy społecznej, 
na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg w 
latach 2023-2024. 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  32 , art. 11 ust 1 i 2  oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 
2019 r., poz. 688 z późn. zm.) 
 
 
 

zarządzam, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej na lata 2023-2024 pn.: 
 

„Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg w 
latach 2023-2024” : 
  
Zadanie: „Świadczenie specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta 
Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 
innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 
na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta 
Brzegu”.  

 
Przewidywana wysokość dotacji  w roku 2023 wynosi 120 000 zł. w zakresie zadań 
własnych oraz 43 920 zł. w zakresie zadań zleconych finansowanych z budżetu 
państwa 
 

§ 2 
 

1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia. 

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się: 
2.1. na stronie internetowej – www.mops-brzeg.pl, 
2.2. w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2.3. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

  
 
 



 
 
 

§ 3 
 

1. W związku z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję 
Konkursową w składzie: 
1.1 Przewodniczący Komisji:  Sebastian Matuszewski – Kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, 
1.2  Zastępca Przewodniczącego Komisji:  Małgorzata Jakuszewska– z-ca 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. 
1.3 Członkowie Komisji:  
a) Dorota Solińska – Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzegu , 
b) Michał Kwiatkowski–  przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

2. Za pracę Komisji odpowiedzialny jest jej Przewodniczący.  
3. Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji prowadzą pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. 
 

§ 4 
 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 
 

§5 
 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Małgorzacie Jakuszewskiej–  z-cy Kierownika  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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