
ZARZĄDZENIE NR 86/2011 
Prezydenta Miasta Siedlce 
z dnia 23 marca 2011 roku 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na opiece nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, 
zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, 
w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic 
i klubów środowiskowych. 
 
 

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.), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 11, art. 13 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.), w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty             
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz w związku        
z Uchwałą Nr V/79/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniającą Uchwałę 
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. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu pomocy 

społecznej, polegającego na opiece nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, 
zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, 
w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic 
i klubów środowiskowych. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert 
zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 r. zadania z zakresu 
pomocy społecznej oraz „Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania 
z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku, polegającego na opiece nad dziećmi i młodzieżą 
z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami 
ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie 
ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych”. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, na stronie 
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siedlce oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 
§ 2 

Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała 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. 
 

§ 3 
1. Prezydent Miasta Siedlce może w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić          

od realizacji zadania określonego w niniejszym zarządzeniu, informując o powyższym 
uczestników konkursu. 

2. Prezydent Miasta Siedlce może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić 
konkurs bez podania przyczyny. 



3. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Siedlce. 
4. Prezydent Miasta Siedlce może negocjować warunki i koszty realizacji zadania oraz 

proponować dofinansowanie niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach. 
5. Prezydent Miasta Siedlce może dokonać wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zadania. 
 

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

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

       PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 
  
        /-/ Wojciech Kudelski 


