
                             
 

 
Zarządzenie Nr 82/2017 

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

z dnia 14 lipca 2017r. 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z 
zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach 
„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób mieszkańców Gmin Gródek nad Dunajcem” (zadanie 3 
Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym). 
 
Działając na podstawie: 
 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.)), w związku z: art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ); art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 221 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); Uchwałą Nr 
XXX/196/2016 z dnia 16.11.2016 roku, w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gródek 
nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok; Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014–2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 maja 2015 r.; wnioskiem o dofinansowanie 
projektu (nr projektu: RPMP.09.01.01-12-0037/15, nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15); 
umową o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0037/15-02 z dnia 10.11.2016r. 

 
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu 
aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach 
„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób mieszkańców Gmin Gródek nad Dunajcem” (zadanie 3 
Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym). 
 

§ 2 
Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 
zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem 
(www.gminagrodek.pl )w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Gródek nad Dunajcem. 
 

§ 3 
Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w ogłoszeniu konkursowym, 
o którym mowa powyżej. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.gminagrodek.pl/

