ZARZĄDZENIE NR 021.17.2017
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania
publicznego w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” – Umowa nr RPPM
06.01.02-22-0004/15-00-02, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1
Poddziałania 6.1.2
Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej
w ramach „Ścieżki wsparcia nowych uczestników KIS”

Na podstawie:
1) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze
zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016
r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2016, poz.
1300);
3) Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze
zm.) o którym mowa w art. 5a ww. ustawy, przyjętego Uchwałą nr XXX.221.2016
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r.;
4) Zarządzenia Nr 75.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum
w zakresie realizacji projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
ogłasza się:
§1
otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku warsztatów przedsiębiorczości i ekonomii
społecznej w ramach „Ścieżki wsparcia nowych uczestników KIS” w ramach projektu
pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa” – Umowa nr RPPM 06.01.02-22-0004/15-00-02, dofinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI
Działania 6.1 Poddziałania 6.1.2 oraz zaprasza do składania ofert.
§2
Ogłoszenie o otwartym konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 nastąpi w formie powierzania
jego realizacji wraz z udzieleniem dotacji, która będzie pokrywać pełne koszty realizacji
zadania.
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Sztum, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki:
1.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.
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