
ZARZĄDZENIE NR 267/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 26.09.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn.  zm.)  i art. 13 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na  podstawie  punktu  V.4.  załącznika  do  Zarządzenia  nr  262/2019  Burmistrza  Wołomina  z dnia
23.09.2019 r.  w sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  zlecenie  realizacji  zadania  publicznego
w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina
ostoją  –  program  wsparcia  dla  wołomińskich  rodzin”  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dokonuje się przesunięcia terminu składania ofert.

2. Punkt V.1 załącznika do Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Oferty
należy  składać  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Wołominie,  przy  Al.  Armii  Krajowej  34,  pokój  nr
1 (sekretariat, I piętro) w terminie 15 października 2019 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po ww. terminie,
nie będą objęte procedurą konkursową. W przypadku oferty przesłanej pocztą o dacie jej złożenia decyduje
data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.”

§ 2. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce  NGO/ Zlecanie
zadań publicznych/Otwarte konkursy ofert/Ogłoszenia o konkursach;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Tablice ogłoszeń/Organizacje pozarządowe;

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie (II piętro),

4) na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w zakładce Zamówienia publiczne;

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Z up. Burmistrza

                     /-/

     Dariusz Szymanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
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