
Zarządzenie Nr 134/21 

Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z dnia 24 maja 2021 roku 

w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.   

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 r. ze zm.), Uchwały Nr XXXVI/377/2020 Rady Miejskiej w 

Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz Rozdziału II pkt 9 ppkt „a” 

ogłoszenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 113/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 

maja 2021 r. 

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

zarządza, co następuje: 

§ 1 

1. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży stanowiącym załącznik  

nr 1 do Zarządzenia Nr 113/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 maja 2021 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

a. Rozdział I „Rodzaj zadania objętego otwartym konkursem ofert” zmienia się zdanie:  

„Planowany termin realizacji zadania: od 14 czerwca do 13 września 2021 roku”  

na 

„Planowany termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 13 września 2021 roku”. 

b. Rozdział II „Termin i warunki konkursu” punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Przygotowane oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli przy  

ul. Wolności 7, pok. nr 1 - Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 18 

czerwca 2021 roku. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty o terminie złożenia 

oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Stalowej Woli potwierdzona pieczęcią Kancelarii 

Ogólnej z numerem dziennika”. 

 

2. Niniejsze zarządzenie umieszczone zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na 

stronach miejskiego portalu internetowego (http://bip.stalowawola.pl) w zakładce „Współpraca z 

organizacjami pozarządowymi”– „Otwarte konkursy ofert”; na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Stalowej Woli (http://www.stalowawola.pl) w zakładce „Nasze miasto” - „Organizacje 

pozarządowe” – „Zarządzenia ws. otwartych konkursów ofert”, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7. 

3.  

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu  

Miasta Stalowej Woli. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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