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O g ł o s z e n i e  

Bur mis trza  Mia s ta  Hrubies zo w a  

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)  

Burmistrz Miasta Hrubieszowa o g ł a s z a  

wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

w formie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta Hrubieszowa na rok 2021. 

 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa Zarządzeniem Nr 426/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.  w składzie: 

1. Pani Monika Podolak – Przewodniczący Komisji, 

2. Pani Jolanta Laskowska – Sekretarz Komisji,   

3. Pani Marta Mazek – Członek Komisji, 

4. Pani Sylwia Wójtowicz – Członek Komisji. 

 

dokonała w dniu 21 grudnia 2020 roku oceny formalnej i merytorycznej oferty złożonej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług 

opiekuńczych dla osób z terenu miasta Hrubieszowa na rok 2021. 

Na konkurs złożona została, w dniu 11.12.2020 r., jedna oferta przez Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy 20–323 Lublin ul. Puchacza 6. 

Komisja po sprawdzeniu zawartości oferty, złożonej przez w/w Oferenta, dokonała pozytywnej jej oceny pod względem formalnym i merytorycznym. 

Uwzględniając pozytywną ocenę Komisji, ogłaszam rozstrzygnięcie konkursu w sposób następujący: 
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              BURMISTRZ MIASTA 

 

                    Marta Majewska 

Nr 

zadania 
Nazwa zadania 

Wysokość 

środków 

na 

zadanie 

w zł. 

Podmiot 

składający 

ofertę 

Termin 

realizacji 

zadania 

Koszt 

całkowity 

zadania 

w zł 

Wnioskowana 

kwota 

dotacji 

w zł. 

Uzasadnienie 

i uwagi 

1 

Świadczenie usług opiekuńczych, 

o których mowa w art. 50 ust. 1 
do ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004r., o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 

610 589,00 

Polski Czerwony 
Krzyż Lubelski 

Oddział 

Okręgowy 
20-323 Lublin 

ul. Puchacza 6 

01 stycznia 2021 r. 

–31 grudnia 2021 r. 
610 589,00 610 589,00 

Przyjęto 

ofertę 

zgodnie z 
kalkulacją 

Razem 

 

610 589,00 

 

  610 589,00 610 589,00  

  


