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Izabela Bryk

Od: "Sekretariat UG Mielec" <sekretariat@ug.mielec.pl>
Data: 3 października 2018 09:29
Do: <i.bryk@ug.mielec.pl>
Temat: FW: Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący żłobków i klubów seniora.

From:
Sent: Tuesday, October 2, 2018 11:27 PM
To: sekretariat@ug.mielec.pl fLo/Ź/f*
Subject: Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący żłobków i klubów seniora.

Poznań, 02.10.2018r.

Szanowny Panie Wójcie,

w związku z zbliżającą się możliwością pozyskania funduszy resortowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 roki 
publicznej, zwracam się z wnioskiem o przesłanie drogą e-mailowa na adres
odpowiedzi na następujące pytania dotyczące Pana planów w zakresie funkcjonowania Gminy Mielec w 
najbliższych latach:
1. Czy w roku 2019 planuje Pan utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie 
żłobka bądź klubu malucha?
2. Czy zamierza Pan skorzystać z dotacji w ramach programu „MALUCH+" 2019 w ramach konkursu 
ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
3. Czy w roku 2019 planuje Pan utworzenie nowych miejsc dla seniorów w formie Klubu Seniora bądź 
Dziennego Domu Pomocy?
4. Czy zamierza Pan ubiegać się w roku 2018 o dotację w ramach programu wieloletniego „Senior +" w 
ramach konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

o dostępie do informacji

Od 14 lat zajmuje się aktywnie doradzaniem samorządom w zakresie pozyskiwania dotacji. Od 
2008 roku posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 poświadczony 
Certyfikatem Nr FS 558065 w zakresie m.in usług doradczych, a także przygotowania wniosków i pozyskiwania 
dotacji, koordynacji i zarządzania projektami oraz rozliczenia dotacji, w ramach realizacji projektów 
współfinansowanych z Funduszy Europejskich i funduszy Krajowych.
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Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wyższej 
Szkoły Gospodarki „Nowe kompetencje -  nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do 
lot 3", którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z 
organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników 
gminnych jednostek organizacyjnych ('strona projektu
Chętnie podzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i skutecznymi rozwiązaniami w tworzeniu i 
prowadzeniu zarówno żłobków jak i klubów seniora korzystając z wiedzy pozyskanej w ponad 130 wnioskach 
o dofinansowanie.


