
Nidzica, 21 maja 2015r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektora PUP w Nidzicy 

działającego z upoważnienia Starosty Nidzickiego 

o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 

na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (t . j . Dz. U. z 20 15 r., poz. 149 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 11 ust. 1 

pkt. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t . j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późń. zm.)  

ogłasza zmianę ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie działań w zakresie 

integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 

W ogłoszeniu Dyrektora PUP w Nidzicy działającego z upoważnienia Starosty Nidzickiego 

znak: DPI.254-1/SF/15 o otwartym konkursie ofert na powierzenie działań w zakresie 

integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja wprowadza się zmiany w 

ten sposób, że: 

- pkt I.2. otrzymuje brzmienie: 

„I.2.  Środki finansowe:  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na finansowanie działań w zakresie 

integracji społecznej bezrobotnych dotyczących zadania została ustalona w kwocie 

39.200 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych). Działania te będą 

finansowane ze środków Funduszu Pracy”.  

 

- pkt I.5.2 otrzymuje brzmienie: 

 

„I.5.2  Harmonogram działań:  

Każda grupa pracuje osobno. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze. 

Zajęcia integracyjne dla każdej grupy powinny obejmować 8 tygodni: w wymiarze co 

najmniej 10 godzin tygodniowo (łącznie 80 godzin dla każdej grupy). Zajęcia 

integracyjne muszą być skorelowane z pracami społecznie użytecznymi 

wykonywanymi przez uczestników w wymiarze 10 godzin tygodniowo (łącznie 80 

godzin przez każdego bezrobotnego w każdym etapie) organizowanymi odpowiednio 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne j w Nidzicy, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kozłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym po uzgodnieniu z podmiotem 

realizującym zadanie . W każdym tygodniu bezrobotny powinien więc uczestniczyć w 

10 godzinach zajęć integracyjnych i 10 godzinach prac społecznie użytecznych.” 
 

z up. Starosty 

mgr Aleksandra Nowogórska 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Nidzicy 


