
Dyrektora
'ż art;ltl,t,anie Nr 43/2020

Micjs ki c go Oś rod lta P(i Illo c\, S po ł eczrl ej rv .I a rtlsłłrr,virt
r. cllliił i 7 grrrrilłiit 2020r,

rv sPrar,vie rozstrzygnięcia 0tw.lrtego konktlrsu ofert Ila realizację zaclań publicznych
z zakresu pomocy społeczrrej lla terenie Grrlilry Miejskiej Jarosław w okreiie
od 1 styczrlia 2021 r. do 31 gruclnia 2021 r.

Na Poclstatvie art. ]5 r_Lst.2h Llstawy z- cllliit 24 lllr,itltnia 2()()ij l, o clzialalrlości pozytl(u publicznego i
0 lrlolontaliacic (t..j . Dz,, \).l, )020 l. po7,. l0r7) I),i,rclttcll N{icjsliregil Ośrocika pomocy Społc,cinej
clziała.ląc Z Llp()\\'ilzniellia Burnlistlza Vliasta.]arclsłatr,ia z.alzątlza c() l1ilsIq[)Lljc:

§1
DoltrlnLr.jc się rozstrzl'gLliqci;L otw.ll,tcg0 ]ionl<ursu ofcrt rlgłrlszollcgo zarząclzc.niem nr 37l2020
i )Yrektora MieJsiriego OŚrodka P()Illoc_t, Społeczncj tv .]aros,larł,iLr z_ clnia 24 listopacla 2020r.
trr sPi';t\vie ogłoszenia OtWaftego ltonliLtrstl o1elt ila rc.alizację zaclali prrblicz,nvch z zaltrc.st] pomocy
sPołcczllcj nil tercllie Cnlin1, Nlicjsl<itl1 .lrtttis];ttr, \\l oItlcsic ilcl 1 sttlczt-li;r 2021r. rlo
{ l glLtrllli.r .l{)* l r.:

1) zadilltie lrr t: Śrr,tadc,z-crlie Ltsłttq opic,liLLticz_vclt lr.,r;lilcsie ocl 1stvcznia 2021r, clc;
31 gruclnia 20)Ir. lla tcretlic Gnlrn_v Micjskit1 .l;tlosłattv, w tyn-] świac]czenie
sPelc.jaJistl'cztll'ch usług o1liekuriczycl' dla osób, litóre z potvoclu rvieI<u, chorób lr_rb
innvc,i-t pIz),cz_yll \\,\,lnclgd j,l pollloc_V itlnvch osóll,

Nazrva (Jfel,erlt.t Wt,stllrośi, p r7"yzIlanyclr środkórv
publicznych

Pols]ii Cz-erlvotl1, I{l"l_tż,, i)oclliar-1l;Lclii Oddz,ia}
()}il,q,goll,_v I)oLsliicgtl [.ztlt,rl.oltcgtl l(rzvz,a
\\1 llzt,szotl,itl ()dclzia1 l{t:jolltlr,^,,1, l)olsliicgil
(. z ef \,\I 0 lle g () I..r1,1, ), ;1 u, .J a 1,o s l ;l rl, i L t

583.333,33 zł

Sltlrr,al zyszellie ()1;icliLllicze ,,PON] OC"
lv .Ia1,osł;rrviut

- (]') ] l) ] ]'J -l](]t)..J.JJ,JJ /-i

Pols]ii Konitet l)r;ltloc1, Społcczrlc j '/,tl.rl,ąc,

O]ir"ęgo l,,,y u, lr rzetrr\,ś Lt L

5[:].]..].]3,.]:l zł

2) zatlanie nr 2: Śrł,iac]cz.etlitl sllecjallstvczlr,vch usług opickr_rrrcz}rch dla osób
z z;tbLirzcnrani psychicz,tlyrrli tv rllireslo ocl l st_t,czilia 202lr. clo 31 grurclnia 2021r. na
tcretlic G n-riny N,]icj si<i cj .Itt1,osłau,:

I\az\\,i} Ol'erelltłt \Ąly:ltli<ość przyzl !irlrych środltów
1lubIiczrlyclł

Pois]ir Czcltr,otty 1(r,z-yz, i)tltll<at,paclii Ocltlział
Oliręgilłl,r, Polsliicgil (-zcrrł,orlcgo l(rz,yza
\!, 1{z_csz,orr,ic Oclclz_iał lłcjorlclrvy Polskiego
(-z,t,t-tr,tl tle go 1(r,ztrż-a tr, .J att)s l alr, i it

)()9.24I,33 zł

Stol.r,at,zyszellie ()1litll,Lllit,z_tl .,P()NlO(_''
tl Jat,osłarl,i i t

'209.2-11 ,33 zł

Polslti I(onite l i]i)tttclc1, Sptlłeczrtej '1,,-,,lz,tli]

Okręgcxvv w l)r,zemyśl rr 209.)Ą ) ,34 z.l

§2
Zalz-ątizcllic lltlcilcqa ()głoszcl'liLL t,r, l]iLrlct},,nic lnlortllacjl i)Lrll1iczrrcj ()rrrirry Miejskiej .Iarosłar,v,
tla strotlicl illtcrllctorvej l.,ll,zęciLl I\'li.rsLa,]aros];rt,r,, lla tallLic,\,og]lclszeli lv sieózibie Urzędu Miasta
JarOSł.l\łr, It_1'11''1' l. .]7-500 .]ili,osłarr,, strc,t,tił: il]lctIlt:Itl\riCj Miejsl<iego ośrocllta Pollocy

1.



2.

Społc.cztlej lv Jarosłau,il_t c_lt.;lz,

Spolccznej lv .Iarosłatl,il_t, lLl,,J.
Zarl,tldzenlc rvcl'odzi \ł, zvcie 7

lltl tttbljcv ogloszeń ir, sietiz.ibic
S łcl rva c lii c g rs 3 4,,37 - i:(.] (_) .] ;t rcl s ła tłl.
cltlien 1loclllisarlia.

N4ii:jslricgtl Ośrocllta Ponocy

z Uo.
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dr Agni.eszka ?lru"ź


