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………………………………………………….…………………………………………………………………………………

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Klubu Seniora
w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24” w okresie od dnia 1 kwietnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,
w obszarze: Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.3. Prowadzenie klubu seniora
w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24.

Działając na podstawie:
- § 9 ust. 4 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przyjętego Uchwałą Nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja
2017 r. (tekst jednolity Uchwała Nr 530/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020r.)
- art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
- art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)
- upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.463.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową,

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Udzielam dotacji w obszarze : Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.3.
Prowadzenie klubu seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, Fundacji „Ostoja”, z siedzibą
w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12, w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021
roku wysokości 134 800,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100).
§ 2.
Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Projektów i Programów w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rybniku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rybnik, dnia 25 marca 2021r.

