
ZARZĄDZENIE NR 808/2020
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury, objętych "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie § 18 ust. 3 Załącznika do uchwały Nr XI/170/2019 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 
Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objętych 
"Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok", ogłoszony Zarządzeniem 
Nr 536/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15 stycznia 2020 r. zostaje nierozstrzygnięty.

2. Podstawą nierozstrzygnięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest brak możliwości realizacji 
zadań ujętych w konkursie ofert z uwagi na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Racibórz www.bipraciborz.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz 
www.raciborz.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
a nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy



Uzasadnienie

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił Zarządzeniem Nr 536/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objętych "Programem
współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

Prezydent Miasta Racibórz postanowił o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z uwagi
na konieczność dostosowania ofert do wymogów, które wynikają ze stanu epidemii na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.




