z Apx, ĄDZENIE NR 2 6412 020
BIIRMISTRZA WASILKOWA
z dnia2lipca2020 r.
w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom
łvymienionym w ań.3 ust. 3 ustawy z ilnia24 kwietnia 2003 roku
o działalnoŚci poĘtku publicznego i o wolontariacie w zrviązku zrozprzestrzenianiem się COVID_ 19.

Na Podstawie art.33ust.3wzvłiązku zart.lla ust.3ustawy zdnia 8marca l990r. osanorządzie

gminnym (Dz. U. z2020, poz.713), w związku z art. 11 ust. 2, ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności
Pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z2019 t. poz.688 i 1570) zarządza się, co następuje:

§1.

W związku

zrozprzestrzenianiem się COMD-l9 określasię szczególne warunki realizacji zadań
Publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnościpoĄrtku publicznego io wolontariaciena podstawie piocedury
konkursowej opisanej w zarządzeniunr 189/2019 zdnia9 grudnia 2019 r.
1.

2.DoPuszcza się zmianę waruŃów realizacji zadania publicznego, wszczególności realizację zadnia
publicznego lub jego częścipo ustaniu zagtożeń związanych zrczptzetstrzónianiem COvtD-i9, pod
warunkiem stwierdzenia możliwościi celowościjego wykonania wterminie innym niż wynikający ztrłści
ogłoszenia konkursowego. Zmiana warunków realizacji zadania publicznego możliwa jesi w zakresie
niewpływającym na zmianę kryteriów oceny ofertńożonych w otwartym konkursie ofeĄ w którym dokonano
wyboru zleceniobiorcy.

3. Burmishz Ptzed, ńożeniem oświadczeniawoli w zakresie zmiany realizacji zadaniapublicznego, w miarę
możliwoŚci, zasięga opinii członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożonęwkonkursie ofert na
Podstawie zarządzenia nt 20212019 zdnia 30 grudnia 20I9r. Zasięgnięcie opinii może odbyó się za pomocą
środków porozumiewania się na odległośó.

4. Pojęcia uĄrte w niniejszym zarządzeniu naleĘ rozumieć odpowiednio zgodnie z
§7 Zńącznika nr
zarządzenianr I89/20l9 zdnia9 grudnia 2019 t.

1 do

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Strategii i Rozrvoju Urzędu Miejskiego
w wasilkowie.
§3.
I. Zaruądzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie www.wasilkow.pl
zamieszczanie o gło szeń.
2. Zarządzenie wchodzi

orMw miejscu prreroacronymna

w Ęcie z dniem podpisania.
Burmistrz wasilkowa
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