
WO r O M I N Y 
47-460 Pietrowice Wielkie 

woj. śląskie 
000543870 

ZARZĄDZENIE NR 0121.1.GOPS.2015 
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 2 stycznia 2015r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Pietrowice Wielkie wspieranych z budżetu gminy w 2015r. 

Na podstawie: 

1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2013r., 
r., poz. 594z późn. zm.), 

2) art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j; Dz. U. z 2014r., nr 1118 z późn. zm.), 

3) art. 221 ust. lustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 
2013r., poz. 885 z późn. zm.), 

4) art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j; Dz. U. z 2013r., 
poz. 182 z późn. zm.), 

w związku z Uchwałą Nr XXXIX/330/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 13 
listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. 

zarządzam, co następuje: 

§1. 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: z 2014r. , nr 1118 z późn. zm.), zadania 
publicznego Gminy Pietrowice Wielkie w formie powierzania z budżetu Gminy, 
realizowane w obszarze: 

„Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym organizacja przedsięwzięć mających na 
celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z 
terenu gminy". 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§2. 

Treść niniejszego Zarządzenia należy umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Pietrowice Wielkie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich. 



§3. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pietrowicach Wielkich. 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 


