
za.zadzenie Nr 5'12120
P.ezydenta Miasta Zawio.cia

z dnia 28 stvcznia 2020 r.

w spEwie: rozstŻygnięcia otwańego konkursu ofeń na realizację zadania publicznego Gminy zawie.cie
w zakresie działan]a na rzecz osób zagroŻonych |ub dotkniętych ubóstwem iWykluczeniem
społecznym polegającym na świadczenIu i]sług aktywnej integracji o cha|akterze zawodowym
d|a uczestnikóW projektu Wzmacnianie potencjału społeczno . zawodowego'' - kursy
zawodowe i staże zawodowe'

Na pods|awie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 |' o samo.ządzie gminnyrn (t'j. Dz' u' z 2019
r ' poz. 506 z pÓŹn' zm')' art. 1 1 ust' 2 i ań 13 ust' 3 w związku z ań' 15 ust. 2j usiawy z dnia 24 kwietnia
2oo3 r o dfiałalności poŹytku pub|icznego i o wolontariacie (t'j Dz' u' z 2019 | ' ' poz 688 z późn' zm')

- za|zą.,zam -

s1
RofstŹygnąć ogłoszony farządzen iem n| 465/2 o 1 9 z d nia 31 grudn ia 20 1 g |' , otwarty kon kurs ofert
na rca|izaąę zadania plb|icznego f zakresu dzia.ania na Eecz osób zagrożonych |ub dotkniętych
ubóstwem iWykluczeniem społecznym polegającym na świadcfeniu usług aktywnej integracji
o charakteze fawodowyrn d|a uczeŚtników projektu 'Wzmacnianie potencjatu społecfno -

zawodowego'' wspóifinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu społeczne9o
w ramach Regiona|nego Programu ope.acyjnego Wojewódzfuva Ś|ąsk]ego na |ata 2014 - 2020'
Przyznać stowarzyszeniu zawie|cie odNowa z siedzibą w zawjerciu prŹy ul' Południowej 3A dotacje
W kwocie 1o7 069.00 zł (słownie: sto siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewlęć fłotych 00/100) na
powierzenie rea|izacji zadania polegającego na świadczeniu usług aktywnej integlacji o charakteze
zawodowym - kursy zawodowe istaŻe zawodowe. wyłonionemu spoślód ofert przyję|ych do
rcfpat|zen\a zgodńie z zestawie niem stanowiącym załącfn ik do n in iejs zego za.ządzenia

2.

1 .

s2
Wykonanie zarządfenia powierzonejest oyrektor Mjejskiego ośrodka Pomocy społecznejw zawierciu'

s3
zażadzenie wchodzi w fycie z dniem podpisania'
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Z.&cznlk do Zarz$zenia Nr 512/20

Prezydenla Miasta Zawi6rcia z dnia 28 stycznia 2020 r'

L|STA PoDMloTÓW' KToRE zŁozYŁY oFFRw NA REAL|ZACJĘ ZADAN|A PuBLlczNEGo

W zAKREslE DZ|ALANIA NA RzEcz osoi iłoiożorlYcH LUB DoTKNIĘTYcH UBosTWEM

I WYKLUcZEN|EM sPoŁEczNYM poLióe]ić:iu Ńl ŚW|AoczEN|u-U.sŁuG AKTYWNEJ

INTEGMcJI o cHARAr,eRze zowooofiłfi'ó-ń uczesrr,rrxow PRofKr-U-"WzM^cN|AN|E
PoTENcJAŁU sPoŁEczNo - zowooouGoól ]łuńśv zawooowE I sTAfE zAWoDoWE'

śffiżie|nia Sóqalna'oeoM.
.ż-31 o KIuq?9!.!q!9!aŹ9.9!99!!9 '| 07 069'00 złśGwiEvszenie iawiercie odNowa
42.4oo żbwiercie q|' Południowa 3A
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