
ZARZĄDZENIE NR 362/18 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 5 marca 2018 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia 

pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje 

społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm.: poz. 2232, zm.: z 2018 r. poz. 130), art. 33 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,  

zm.: poz. 1475; poz. 2433), art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,  

zm.: poz. 1948, zm.: z 2017 r. poz. 60; poz. 573; poz. 1909), uchwały Nr XVII/515/15 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020” zmienionej 

uchwałą Nr XXXII/887/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., uchwały Nr XLIV/1222/17 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia 

pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje 

społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Formularz zgłoszeniowy dla Partnera stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

4. Wzór listu intencyjnego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


