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ZARZĄDZENIE Nr 322.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

 

PSW.8122.5.5.2021 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 301.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 

30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 

oraz środków własnych Gminy Skawina, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym 

konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych, zmienionego 

Zarządzeniem Nr 315.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 15 grudnia 

2021 r.  

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: 

Dz.U. 2021 poz. 2268, z późn. zm.), art. 11, art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.1057, 

z późn. zm.), §1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 

(Dz.U. 2018 poz. 2057), Uchwały Nr XXXVII/522/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 

27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” 

oraz w związku z art. 240 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. 2021 poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

W związku ze zmianą planowanego terminu drugiego czytania uchwały budżetowej Miasta 

i Gminy Skawina na 2022 rok w Zarządzeniu Nr 301.2021 Burmistrza Miasta i Gminy 

Skawina z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
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2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz środków 

własnych Gminy Skawina, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania 

komisji ds. oceny ofert konkursowych wprowadza się następującą zmianę:  

 

1. § 5 ust. 1 uzyskuje brzmienie:  

„Rozpatrzenie ofert konkursowych winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do 

dnia 31 grudnia 2021 r.” 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, opublikowanie na stronie internetowej 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

 

 


