
UCHWAŁA Nr 123/362/2017

Zarządu Powiatu Wielickiego 

z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego
Powiatu  Wielickiego  tj.  realizowanie  różnych  form  aktywizacji  zawodowej
w  okresie  od  07.06.2017  roku  do  31.12.2017  roku,  wynikających
z  indywidualnych  diagnoz  i  indywidualnych  ścieżek  reintegracji
14 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2017
w  ramach  9  Osi  Priorytetowej  Region  spójny  społecznie,  Działanie  9.1
Aktywna  integracja,  Poddziałanie  9.1.1  Aktywna  integracja  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Na  podstawie  art.  32  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1
oraz   art.  13   ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1817), Zarząd
Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd  Powiatu  Wielickiego  wspierając  realizację  zadań  publicznych  stanowiących
zadania własne powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione 
w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  
w celu efektywnego zaspakajania potrzeb społecznych, ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej
w okresie od 07.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, wynikających z indywidualnych
diagnoz  i  indywidualnych  ścieżek  reintegracji  14  uczestników  projektu  ”Krok  do
aktywności”, realizowanego w roku 2017 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny
społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-
2020.
 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały  zamieszczone  zostanie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  portalu
internetowym  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego
w Wieliczce.

§ 3

Terminy, warunki składania ofert na realizację zadania, tryb i kryteria wyboru ofert, 
informację o wysokości dotacji przyznanej przez Powiat Wielicki na realizację zadania  
itp. określa  szczegółowo Regulamin konkursu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.



§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieliczce.

§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 



UZASADNIENIE

do projektu

Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego
Powiatu  Wielickiego  tj.  realizowanie  różnych  form  aktywizacji  zawodowej
w  okresie  od  07.06.2017  roku  do  31.12.2017  roku,  wynikających
z  indywidualnych  diagnoz  i  indywidualnych  ścieżek  reintegracji
14 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2017
w  ramach  9  Osi  Priorytetowej  Region  spójny  społecznie,  Działanie  9.1
Aktywna  integracja,  Poddziałanie  9.1.1  Aktywna  integracja  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Powiat  Wielicki  w latach 2016-2018, w ramach 9 Osi  Priorytetowej  Region spójny
społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata
2014-2020, będzie realizował projekt  ”Krok do aktywności”, którego beneficjentami
ostatecznymi  będą  mieszkańcy  Powiatu  Wielickiego,  zagrożeni  ubóstwem  lub
wykluczeniem  społecznym,  osoby  niepełnosprawne  i  wychowankowie  pieczy
zastępczej.  Osoby  te  będą  w  wieku  aktywności  zawodowej,  nieaktywne  i  bierne
zawodowo.
W ramach projektu przewidziano  zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej
przy  udziale  podmiotów wybranych  na zasadach  określonych  w ustawie o pożytku
publicznym  i  wolontariacie  w  zakresie  –  inicjatywy  przygotowujące  do  podjęcia
zatrudnienia. Oferty, złożone przez uprawnione podmioty w określonym w Regulaminie
konkursu terminie, zostaną zaopiniowane przez powołaną uchwałą Zarządu Powiatu
Wielickiego,   komisję  konkursową.  Wyniki  oceny  zostaną  przedstawione Zarządowi
Powiatu  Wielickiego,  który  podejmie  w  formie  uchwały  decyzję  o  wyborze  oferty.
Zakres i warunki realizacji zadania publicznego, określi szczegółowo umowa zawarta
pomiędzy Powiatem Wielickim a Zleceniobiorcą.

 

                                                                                                                                

                                                                                                                   


