
ZARZĄDZENIE NR VIII/220/2021 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr VIII/206/2021 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na 
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 ust. 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 18 ust. 2, w związku 
z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.Dz. U. z 2020r., 
poz.821 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XXXVII/455/21 z dnia 25 listopada 2021r. 
w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r. 

Zarządzam: 

§ 1. W Załączniku do Zarządzenia Nr VIII/206/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 2 grudnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2022 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Preabuła w załączniku otrzymuje brzmienie: "Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza: I otwarty konkurs ofert na 
wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego Miasta Orzesze, 
którego realizacja odbędzie się od 11.01.2022 r. do 31.12.2022 r. "; 

2) do punktu IV „Termin i warunki realizacji zadania." po ustępie 3 dopisuje się ustęp 4, który otrzymuje 
brzmienie: ”4. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami." 

3) do punktu V „Termin składania ofert." w ustępie 5 po literze k dopisuje się literę l, która otrzymuje brzmienie: 
”l) oświadczenie oferenta w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 
w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym." 

4) punkt V „Termin składania ofert." ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji 
zadania Miasta w zakresie wymienionym w pkt I objęty niniejszym konkursem należy złożyć do dnia 
07.01.2022 r. do godz. 14:00, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 
w zaklejonej, opieczętowanej kopercie z napisem odpowiednio do rodzaju zadania wymienionego w pkt I „I 
Otwarty konkurs ofert 2022 r. – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”. O zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu oferty." 

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.  

§ 3. Treść zarządzenia zmieniającego, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Orzesze w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Orzesze 
 
 

inż. Mirosław Blaski 
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