
Zarządzenie nr 138 /2022 

Burmistrza Krasnegostawu 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

 
W sprawie ogłoszenia wykazu organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz 

mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 16 sierpnia 

2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 

ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym 

konkursie ofert wraz z wynikami oceny formalnej stanowi załącznik do Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krasnegostawu. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega poddaniu do 

publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw, na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Krasnystaw oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta Krasnystaw. 

 



Załącznik  Nr 1 

do Zarządzenia Nr 138 / 2022 

Burmistrza Krasnegostawu 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

 

 

Ogłoszenie  

Burmistrza Krasnegostawu 
 

Zgodnie z pkt XI podpunkt 6 ogłoszenia otwartego konkursu ofert                                        

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz 

mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania                                                                

w okresie od dnia 16 sierpnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.,                                                                

ogłoszonego Zarządzeniem nr 129/2022 Burmistrza Krasnegostawu                                                      

z dnia 11 lipca 2022 r., ogłaszam 

 

 

wykaz organizacji, które złożyły oferty oraz zostały poddane ocenie formalnej 

Komisji konkursowej: 

 

 

Lp.: Podmiot składający ofertę 
Spełnia wymogi formalne / nie spełnia 
wymogów formalnych 

1 

Polski Czerwony Krzyż  

Lubelski Oddział Okręgowy  

ul. Puchacza 6  

20-532 Lublin 

Oferta spełnia wymogi 

formalne 

 


