ZARZĄDZENIE NR 74/ZCRP/2021
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta
Zabrze w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
w latach 2021 - 2022
Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1057)
oraz w związku z Uchwałą Nr XXVI/438/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza się,
co następuje:
§ 1. W wyniku prac komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w latach 2021 – 2022, przyznać dotacje na powierzenie
realizacji zadania w kwocie 71 420,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych
00/100) w następujący sposób:
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

1.

STOWARZYSZENIE
MOST

Realizacja projektu „Pakiet na start - 2” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:
VII. Regionalny rynek pracy
dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
dla poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia konkurs, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w zakresie w współpracy
z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych:

Przyznana
kwota dotacji
71 420,00 zł

1.działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości,
2.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3.działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 3. Powierzyć Naczelnikowi Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wykonanie Zarządzenia.
§ 4. Powierzyć II Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze nadzór nad wykonaniem Zarządzenia.
§ 5. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości do przekazania
tekstu Zarządzenia Kierownictwu Urzędu, osobom kierującym Wydziałami (komórkami równorzędnymi).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
MAŁGORZATA MAŃKASZULIK

