
     PREZYDENT 
 MIASTA KNURÓW 
 

Zarządzenie Nr 537/MOPS/2022 
Prezydenta Miasta Knurów  

z dnia 17.11.2022 r. 
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu 
szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa 
w miejscu ich zamieszkania w okresie od  

                     1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi)". 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 
559), oraz zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 25 ust. 1, ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z póź. 
zm.), oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13, ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) i Uchwały Nr XLVI/579/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 
17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Knurów z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok" Prezydent Miasta Knurów 

zarządza, co następuje: 
 

1. Przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej polegającym na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy Knurów w okresie od            1 
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert jak również jego warunki, w tym termin 
składania ofert, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadania, okres jego realizacji i kryteria stosowane przy ocenie ofert, określa 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Knurowie. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
Adam Rams 

 


