
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 
568, 695, 1175, 2320) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/147/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz 
pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, o ktorych mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Rozdział V.  Termin i miejsce składania ofert otrzymuje brzmienie: "V. Oferty na realizacje wyżej 
wymienionych zadań należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2021 r. 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna. 
Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie nie będzie objęta 
procedurą konkursową". 

2) Rozdział VI ust. 1 i 18 - termin, tryb i kryteria stosowane przy  dokonywaniu wyboru oferty otrzymują 
brzmienie: 

a) "1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 15 marca 2021" 

b) "11. Zadania zlecone będą na zasadzie dofinansowania. Rozliczenie wkładu własnego podmiotu 
realizującego zadanie następować będzie w każdym przypadku poprzez przedstawienie wykazu faktur 
z opisem rodzaju poniesionego kosztu" 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Piotr Czyżyk 
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