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BR.0050.80.2018

ZARZĄDZENIE NR 913/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert  na realizację zadania publicznego z 
zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu 

„Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r.,      
poz. 1769 ze zm.), art. 11 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 892/18 Burmistrza 
Czerska z dnia 4 kwietnia 2018 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Przyznać dotację na realizację zadań z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach 

realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020):

Lp. Organizacja Nazwa projektu Kwota dotacji
1. Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa 

Zawodowego w Chojnicach
”Przeprowadzenie 
indywidualnych 
konsultacji z doradcą 
zawodowym w liczbie 
godzin 60,; zajęć 
warsztatowych z doradcą 
zawodowym w liczbie 
godzin 60 dla 20 
uczestniczek/uczestników 
projektu 
„Zatrudnijczerszczan.pl”

7 200,00 zł

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Czersku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 3. 
Wykonanie Zarządzenia Powierzam II Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.

                                                                                        Burmistrz Czerska
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                                                                                        /-/ Jolanta Fierek

Uzasadnienie

W związku z Zarządzeniem nr 892/18 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 
osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług 
aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu 
„Zatrudnijczerszczan.pl” i z Umową nr RPPM.06.01.02-22-0037/16-00 z dnia 24.01.2017r. oraz na 
podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie niezbędnym jest wyłonienie realizatora.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.


