
ZARZĄDZENIE NR VII/105/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie unieważnienia ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze   w 
roku 2016.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. 
z  2016 r. poz. 446 z  późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku 
publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z  późn. zm.),
uchwały Rady Miejskiej w  Orzeszu Nr XIV/156/15 z  dnia 26 listopada 2015 r. 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 2016 r.  oraz uchwały Rady Miejskiej w  
Orzeszu Nr XVII/208/16 z  dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę 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 2016 r.

Zarządzam:

§ 1. Unieważnić ogłoszony w  dniu 02.06.2016 r. III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Miasta Orzesze w  2016 r., w  następującym zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

§ 2. Podstawą unieważnienia, o którym mowa w §1 jest okoliczność nie złożenia żadnej oferty.

§ 3. Informację o unieważnieniu III otwartego konkursu ofert Urząd Miejski Orzesze podaje
do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3. ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności 
pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z  późn. zm.).

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Promocji Miasta, Współpracy ze 
Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inz. Mirosław Blaski
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