
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 10 stycznia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 4 ust. 1 pkt. 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13, ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 
oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), uchwały Nr LII/530/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
24 listopada2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021 r. poz. 4387), zarządza się co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 465/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 grudnia 
2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 zmianie ulega termin składania ofert z „21 stycznia 2021 roku” na „1 lutego 2022 r.” 

2) w §5 "Wymagana dokumentacja", po punkcie 6, dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 

„7) Kopię aktualnego zezwolenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega na prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, którą należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, 
jednak nie najpóźniej niż do dnia złożenia przez oferenta aktualizacji oferty lub pisemnego 
oświadczenia o gotowości do realizacji zadania”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega, na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega: www.tarnobrzeg.pl/ngo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Tarnobrzega. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Dariusz Bożek 
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