
ZARZĄDZENIE NR 230/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie zmiany realizacji projektu Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego w związku
z sytuacją epidemiologiczną.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.  W związku z Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia  20 marca 2020 r.  w sprawie  ogłoszenia  na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia  z dnia  24 marca  2020 r.  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  ogłoszenia  na  obszarze
Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  (Dz.U.  z 2020 r.  poz. 522)  realizacja  zadań  w ramach  projektu
Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego na 2020 rok stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą,
której nie można było przewidzieć. Realizacja zadań zaproponowanych przez Kluby Seniorów są procesem
rozciągniętym w czasie, a wprowadzone zakazy uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się z zaplanowanych
działań. Ponadto nie jest wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii, a Gmina Wołomin poczuwa się do obowiązku
zapewnienia Seniorom bezpieczeństwa, co obecnie nie jest możliwe. W trosce o bezpieczeństwo seniorów i ich
najbliższych  chcielibyśmy  ograniczyć  działania,  które  wymuszają  bezpośredni  kontakt  większych  grup
mieszkańców.

2. Wobec powyższego zarządza się :

1) zmianę  terminu  realizacji  umów  w ramach  projektu  Minigrantów  Wołomińskiego  Funduszu
Senioralnego zawartych w 2020 roku. Złożone wnioski, do których zawarto umowy, zostaną zrealizowane
w 2021 roku,

2) odwołuje  się  procedurę  naboru  wniosków  w ramach  Minigrantów  Wołomińskiego  Funduszu
Senioralnego, o której mowa w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 315/2019 Burmistrza Wołomina z dnia
19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania minigrantów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/

Dariusz Szymanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
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