Zarządzenie Nr 226/ZiSS/2016
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok

Na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515, poz. 1890) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7; art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt.
1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239); art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997

roku

o

rehabilitacji

zawodowej

i społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 209, poz. 1243, poz. 1244, z 2012
r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r.
poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 218, poz. 493, poz.
1240, poz. 1273, poz. 1359, poz. 1649, poz. 1886,

z 2016 r. poz. 195) oraz § 10

ust. 1 Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
będącego załącznikiem uchwały nr XVIII/198/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
25 listopada

2015

r.

w sprawie

przyjęcia

Programu

współpracy

Miasta

Słupska

z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok.

2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słupsku, na stronie internetowej Miasta Słupska oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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