
ZARZĄDZENIE NR 61/2020
BURMISTRZA PODDĘBIC

 
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2020

roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.

506,  poz.  1309,  poz.  1571,  poz.  1696,  poz.  1815),  art. 18a  ust.  1  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570, poz. 2020,
z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
  

§ 1. Unieważnia się ogłoszony w dniu 17 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych
Gminy Poddębice w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania
uzależnieniom  i patologiom  społecznym,  podtrzymywania  i upowszechniania  tradycji  narodowej,
pielęgnowania  polskości  oraz rozwoju  świadomości  narodowej,  obywatelskiej  i kulturowej,  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.  

§ 2. Podstawą unieważnienia konkursu, o którym mowa w § 1 jest ogłoszenie przez Ministra Zdrowia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn.
zm.), co uniemożliwia realizację zadań publicznych we wskazanym w ogłoszeniu terminie.  

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach na tablicy ogłoszeń,
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Poddębice.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz Poddębic

 Piotr  Sęczkowski
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