
Zarządzenie Nr 103/2020 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 102/2020 Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań  

z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-

2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi z uwzględnieniem zagrożeń nasilających się w czasie pandemii 

COVID i powołania Komisji Konkursowej.  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań  

z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-

2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi z uwzględnieniem zagrożeń nasilających się w czasie pandemii 

COVID i powołania Komisji Konkursowej: 

 

1) pkt VIII ppk 5 otrzymuje brzmienie: 

„Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza wstępne wyniki otwartego konkursu ofert  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina nie później niż do dnia 30.09.2020 r. 

Ogłoszenie o wynikach konkursu będzie zawierało nazwę oferenta oraz przyznaną kwotę 

dotacji.” 

2) pkt VIII ppk 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioskodawca, którego oferta nie została zaakceptowana, któremu nie przyznano 

dotacji lub została przyznana dotacja w niższej od wnioskowanej wysokości, może  

w terminie do dnia 02.10.2020 r. włącznie (do godz. 11:00) w sekretariacie Urzędu 

Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 złożyć pismo do Burmistrza Miasta Gostynina  

o dokonanie ponownej oceny jego oferty. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu 

wniosku o dokonanie ponownej oceny oferty. Wniesienie wniosku o dokonanie ponownej 

oceny oferty jedynie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, gdyż 

forma ta nie spełnia warunków opisanych w art. 78 Kodeksu cywilnego koniecznych dla 

zachowania pisemnej formy czynności prawnej.” 

 

 

 



3) pkt VIII ppk 9 otrzymuje brzmienie: 

„Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza ostateczne wyniki (po rozpatrzeniu wniosków  

o których mowa w ust. 6) otwartego konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Gostynina nie później niż dnia 12.10.2020 r. Ogłoszenie o wynikach konkursu 

będzie zawierało nazwę oferenta oraz przyznaną kwotę dotacji.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


