Zarządzenie Nr 760/ZF/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie powierzenia wykonania w latach 2019-2020
zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizowanego
oraz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych
w związku z realizacją przez Miasto Słupsk projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy
pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 37, poz. 688)
oraz §10 ust. 1 Rocznego programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019 będącego załącznikiem Uchwały nr III/29/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert pn. „Wydobyć z mroku” dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 37, poz. 688) na powierzenie wykonania
w latach 2019–2020 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności
z obszaru rewitalizowanego oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia
w zgłoszonych przez mieszkańców miejscach – ogłoszenie konkursu stanowi załącznik
do niniejszego Zarządzenia
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Funduszami.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta Słupska oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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