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Aktualności dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
2019 roku
×There is no translation available.

Uchwała zarządu powiatu w tej sprawie wraz z ogłoszeniem wyników znajduje się tutaj:
Uchwala-nr-46-19.pdf77.04 KB
Author: Wojciech Obremski
Wydział: Wydział Spraw Społecznych
Published: 28.02.2019 14:12

Uwaga stowarzyszenia i organizacje! Będzie okazja dowiedzieć się, jak wziąć kasę z
Unii i nie tylko!
×There is no translation available.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zachęca członków powiatowych
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5
marca, od godz. 13.00 do 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach.
- Będzie się można dowiedzieć, w jaki sposób pozyskać środki na swoją działalność z funduszy
europejskich i krajowych. Są jeszcze wolne miejsca! - zachęcają organizatorzy.
Aby się zapisać, należy wypełnić formularz, który znajduje się tutaj:
http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-slubice?fbclid=IwAR2UVR6qifMqZ8-PAdKzZWPwogVVYtdzx2hW4fFeU8cBicnOK1S4RTbMuw
Author: Wojciech Obremski
Wydział: Wydział Spraw Społecznych
Published: 26.02.2019 14:35

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
×There is no translation available.

Pełna treść uchwały i załączniki poniżej:
Uchwala-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-naterenie-powiatu-slubickiego-w-2019-roku.pdf217.59 KB
Zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-konkursie---wzor-karty-oceny-zadania.pdf58.3 KB
Zalacznik-nr-2-do-ogloszenia-o-konkursie---wzor-oferty-na-realizacje-zadania.pdf298.31 KB
Zalacznik-nr-3-do-ogloszenia-o-konkursie---ramowy-wzor-umowy-na-realizacje-zadania.pdf289.2 KB
Zalacznik-nr-4-do-ogloszenia-o-konkursie--wzor-sprawozdania-z-realizacji.pdf317.26 KB
Author: Wojciech Obremski
Wydział: Wydział Spraw Społecznych
Published: 25.10.2018 09:26

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na
2019 r.
×There is no translation available.

Pełna treść sprawozdania poniżej:
Author: Wojciech Obremski
Wydział: Wydział Spraw Społecznych
Published: 09.10.2018 11:02
Read more ...

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
×There is no translation available.

Projekt uchwały w załączniku poniżej:
Projekt-uchwaly---w-sprawie-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2019rok_copy_copy.pdf274.92 KB
Ww. projekt wraz ogłoszeniem opublikowano w dniu 28 września 2018 r. na stronie
www.powiatslubicki.pl, w zakładce: Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce:
Ogłoszenia.
Author: Wojciech Obremski
Wydział: Wydział Spraw Społecznych
Published: 05.10.2018 09:15

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały o "zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z
organizacjami pozarządowymi'
×There is no translation available.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96
poz. 873 z póĹşn. zm.) do konsultacji projektu uchwały o "zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2012 rok". Zgodnie z uchwałą Nr LII/285/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26
paĹşdziernika 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji projekt programu został zamieszczony na stronie BIP Starostwa
Powiatowego, na oﬁcjalnej stronie Powiatu Słubickiego www.powiatslubicki.pl w zakładce aktualności.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. Uwagi i opinie, co
do Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2012 rok mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy
składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Słubicach, Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw
Społecznych, pok. 006 ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice (liczy się data stempla wpływu do Starostwa)
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat(malpa)powiatslubicki.pl do dnia 25 czerwca 2012 roku.
Author: piotr
Wydział: Wydział Organizacyjny
Published: 05.03.2018 15:19

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie
szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium
sportowego
×There is no translation available.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96
poz. 873 z póĹşn. zm.) do konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób
ﬁzycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.Zgodnie z uchwałą Nr LII/285/10 Rady
Powiatu Słubickiego z dnia 26 paĹşdziernika 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekt programu został zamieszczony
na stronie BIP Starostwa Powiatowego, na oﬁcjalnej stronie Powiatu
Słubickiego www.powiatslubicki.pl w zakładce aktualności. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. Uwagi i opinie, co do szczegółowych zasad, trybu
przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego mogą być przedstawione w formie
pisemnego stanowiska, które należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Słubicach, Wydziału

Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych, pok. 006 ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice (liczy
się data stempla wpływu do Starostwa) lub drogą elektroniczną na
adres: sekretariat(malpa)powiatslubicki.pl do dnia 25 czerwca 2012 roku.
Author: piotr
Wydział: Wydział Organizacyjny
Published: 05.03.2018 15:18

Ruszyła nowa dedykowana strona internetowa dla organizacji pozarządowych
×There is no translation available.

Ruszyła nowa dedykowana strona internetowa dla organizacji pozarządowych poświęcona przyszłemu
okresowi programowania funduszy strukturalnych. Zachęcamy do skorzystania .
http://www.nowaperspektywa.ngo.pl .
Author: piotr
Wydział: Wydział Organizacyjny
Published: 05.03.2018 15:17

Otwarty konkurs ofert na wsparcie ﬁnansowe
×There is no translation available.

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje,
iż Minister Pracy i Polityki Społecznej wzorem lat ubiegłych ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie
ﬁnansowe realizacji projektów w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi". Treść programu oraz więcej informacji na temat innych programów dostępne na stronie
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzenia
mi-psychicznymi
Author: piotr
Wydział: Wydział Organizacyjny
Published: 05.03.2018 15:16

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

×There is no translation available.

Link do artykułu
Uchwala_nr_317_01.pdf105.44 KB
Zal._Nr_1_do_317_01.pdf235.22 KB
Zal._Nr_2_do_317_01.doc95 KB
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