ZARZĄDZENIE NR 52 /2008/V
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 5 marca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116
poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr
249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651), art. 4 pkt.7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz.1655), oraz Uchwały
Nr XXII/281/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy na rok 2008 Gminy Miejskiej Pabianice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej na łączną kwotę 140.000 zł. zabezpieczoną w dziale 852, rozdział 85295, § 2820
budżetu Miasta Pabianic na rok 2008.
I. Wspieranie realizacji zadania pod nazwą:
Zadanie 1: Zapobieganie przejawom patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, w
szczególności poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych
dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
Kwota dotacji 35.000 zł.
II. Powierzanie realizacji zadań pod nazwą:
Zadanie 1: Organizowanie wolnego czasu m.in. poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych,
mające na celu pomoc w nauce, rozwój osobowości i pozytywnych postaw społecznych
zmierzających do działań samopomocowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją, z rodzin problemowych oraz z rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie.
Kwota dotacji 80.000 zł.
Zadanie 2: Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji w tym dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i rodzeństwem.
Kwota dotacji 25.000 zł.
§ 2. Dotacje będą przyznawane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i
kryteriami wyboru ofert stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustalam termin realizacji zadań na okres od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 4. Ustalam termin składania ofert na dzień 11 kwietnia 2008 r.
§ 5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

