
ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.52.2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

z dnia 5 listopada 2021 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050.OW.51.2021 Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 29 października 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie prowadzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu B na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w okresie od 01.01.2022 r. do 

31.12.2026 r. 

Na podstawie art. 13,  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w związku z art. 25 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 r. poz.1876), oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy z 9 marca 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) 
zarządzam co następuje 

§ 1. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w Zarządzeniu nr 0050.OW.51.2021 Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica z dnia 29 października 2021 r., w ten sposób, że w załączniku nr 1 stanowiącym 
integralną część Zarządzenia, w rozdziale XI Warunki składania ofert, dotychczasowe brzmienie punktu nr 
6 „Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub teczkach w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy ul. Szalaya 103,  pokój 101 w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. 
do godz. 8:30. Na kopercie bądź teczce należy podać nazwę i adres oferenta” 

otrzymuje następującą treść: 

„Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub teczkach w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy ul. Szalaya 103,  pokój 101 w terminie do dnia 26 listopada 
2021 r. do godz. 8:30. Na kopercie bądź teczce należy podać nazwę i adres oferenta.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 0050.OW.51.2021 pozostają bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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