
ZARZĄDZENIE NR 495/2010 

Prezydent Miasta Siedlce 

z dnia 30 listopada 2010 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu 
pomocy społecznej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), w związku Ustawą z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 
z późń. zm.), w związku z art. 25 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z późń. zm.), w związku z Uchwałą Nr LXII/886/2010 
Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
1. Przedłużam termin na składanie ofert konkursowych na realizację w 2011 roku zadań  

z zakresu pomocy społecznej do dnia 21 grudnia 2010 roku, do godziny 900. 
2. Termin na otwarcie ofert oraz ich rozpatrzenie pod względem formalnym ustalam  

na dzień 21 grudnia 2010 roku. 
 

§ 2 

Dokonanie w tytule oraz w punkcie 1 części II warunków konkursu ofert na realizację zadania 
„Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy” korekty daty z 2010 roku na 2011 rok.  

 

§ 3 

Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania „Organizowanie  
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, 
która wymaga takiej pomocy”,  uwzględniające powyższe zmiany, stanowią załącznik nr 1  
do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Siedlcach. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 

/-/ Wojciech Kudelski  


