Zarządzenie Nr 124/20 Burmistrza Miasta Bochnia

Załącznik nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713), art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 4,
art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), w związku z art. 221
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.), w wykonaniu uchwały XIV/123/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Burmistrz Miasta Bochnia
zawiadamia, że:
zarządzeniem Nr 124/20 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Miasta Bochnia w roku 2020 w dziedzinie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
pn.:

UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM
określił zasady i tryb przeprowadzenia tego konkursu.
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których termin realizacji obejmuje
okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2020 r.
Termin składania ofert upływa dnia 22 czerwca 2020 roku.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres
korespondencyjny Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia
(decyduje data wpływu do Urzędu).
Treść zarządzenia Burmistrza Miasta Bochnia oraz Regulamin konkursu zostały zamieszczone na
oficjalnej stronie internetowej Miasta Bochnia www.bochnia.eu w dziale „Mieszkaniec”
w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bochni www.mopsbochnia.pl a także na stronie Bocheńskiego Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umbochnia oraz na tablicach ogłoszeń
w siedzibach Urzędu Miasta Bochnia i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Norbert Paprota – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni,
ul. Kolejowa 14, pok. nr 8 w godz. 800 - 1500
tel. 14 615 39 10, e-mail: mops@mopsbochnia.pl
BURMISTRZ
(-) Stefan Kolawiński

Bocheński Biuletyn Informacji Publicznej
Do publikacji na BIP przygotował: Marek Maciuszek
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