
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2023 

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 

Z DNIA 31.01.2023r. 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.10.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 

20.01.2023r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków 

Otwartego  Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2023. 

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz.40 z późn.zm), art.11 i art.13 w zw. z art.4ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 

1327 z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLII/583/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 

25 października 2022r. w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie., ustalam co następuje:  

  

§1. 

W Zarządzeniu nr 0050.10.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20.01.2023r. w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków Otwartego  Konkursu Ofert na wsparcie 

realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 

2023 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W załączniku nr 1 „Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 

roku 2023”: 

a) W pkt 3 „Za priorytetowe cele konkursu w roku 2023 uznaje się:” dopisuje się  

zdanie „ 90-lecie praw miejskich Miasta Zakopane” 

b) Pkt V „Termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:” Oferty należy składać do 

dnia 22.02.2023 roku na dzienniku podawczym UM Zakopane, ul. Kościuszki 13 

do godz. 12.00 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie  podpisanej 

„OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2023”. W przypadku składania ofert 

za pośrednictwem poczty decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta 

Zakopane 

 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury. 

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

  


