
                                                                                                     PROJEKT 

  

Uchwała Nr 17/…../2015  

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych 

Powiatu Sępoleńskiego w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy w Programie Aktywizacja i Integracja 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 
1
), art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                         

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. z późn. zm. 149 
2
),                     

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                               

i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.
3
) i uchwały Nr XLVIII/321/2014 Rady 

Powiatu Sępoleńskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu 

Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2015 r. 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ogłosić otwarty konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu 

Sępoleńskiego w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w Programie 

Aktywizacja i Integracja. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie 

Krajeńskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych ……………………… 

Andrzej Marach ……………………… 

Danuta Zalewska ……………………… 

Katarzyna Kolasa ……………………… 

Kazimierz Fiałkowski ……………………… 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072; 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357; 

3
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146. 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały ........./2015 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia ........................ 2015 roku 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim w porozumieniu z ośrodkami pomocy 

społecznej z terenu Powiatu Sępoleńskiego opracował  Program Aktywizacja i Integracja (PAI), 

który został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Sępólnie 

Krajeńskim.  Na podstawie opracowanego programu wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej  o dofinansowanie z Funduszu Pracy Programu Aktywizacja i 

Integracja. Środki finansowe przyznane zostały decyzją z  dnia 22 kwietnia 2015 roku. 

Program przewiduje zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu integracji społecznej 

organizacjom pozarządowym wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl art. 11 ust. 2 wymienionej ustawy 

wybór podmiotu/podmiotów realizujących zadania  w zakresie integracji społecznej odbywać się 

musi w formie otwartego konkursu ofert. 

Stąd zachodzi konieczność przyjęcia powyższej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjator: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Sporządził: R.S. 

 

 
 


