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Zarządzenia Dyrektora

-

Or.0126.4.2020

ZARZĄDZENIE NR 412020
Dyrektora Oś rodka Pomocy Społecznej w Rybniku
z dnia 28.01.2020 roku

w sprawie: og łoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania
publicznego w obszarze Zadania 1: Pomoc spo łeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Podzadanie 1.15.
świadczenie usług asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług przerwy
wytch n ieniowej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepe łnosprawnej".
Działaj ąc na podstawie:
-

-

-

9 ust. 4 Statutu Oś rodka Pomocy Spo łecznej w Rybniku przyj ętego Uchwałą Nr 536/XXXVI1201 7 Rady Miasta
Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu O ś rodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku, ze zmianami:
art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018 r.,
Dz.U. z2019 r. poz. 1507 ze zm.),
art. 11 ust. I pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalno ści pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

zarzą dzam, co nast ępuje:
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1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 zadania publicznego w obszarze
Zadania 1: Pomoc spo łeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Podzadanie 1.15. świadczenie usług
asystenckich dla osób zagro żonych wykluczeniem spo łecznym oraz usług przerwy
wytchnieniowej pod nazwą: Asystent osobisty osoby niepe łnosprawnej",
2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do Zarz ądzenia.
2.
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1. Na realizacj ę zadania, o którym mowa w § 1, planuje si ę przeznaczyć kwotę 302 304,00 zł
(trzysta dwa4ysi ąće trzysta cztery złote 001100).
2. Kwota dotacji w roku zosta ła zabezpieczona w bud żecie Miasta Rybnika w dziale 852,
rozdziale 85295 paragraf 2360.
3.

p~z

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Rybnik, dnia 28 stycznia 2020r.
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