
 

 

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.189.2020 

PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia  6  kwietnia  2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia przepisu epizodycznego do Regulaminu otwartych konkursów 

ofert na czas stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z § 1 i 13 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 566 i 577) oraz w związku z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 491, 522, 531 i 565) – zarządza się, co następuje:    

 

§ 1. Na czas stanu epidemii w § 22 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia 

Nr OR-I.0050.616.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert, zmienionego zarządzeniami Prezydenta 

Miasta Opola Nr: OR-I.0050.210.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.; OR-I.0050.799.2017 z dnia 

29 listopada 2017 r.; OR-I.0050.170.2018 z dnia 16 marca 2018 r.; OR-I.0050.188.2018 z 

dnia 23 marca 2018 r.; OR-I.0050.321.2018 z dnia 24 maja 2018 r., OR-I.0050.281.2019 z 

dnia 9 maja 2019 r. otrzymuje brzmienie: 

  

„1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż po 30 dniach od daty 

odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonej rozporządzeniem  

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531 i 565).”.  

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam naczelnikom: Centrum Dialogu 

Obywatelskiego, Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Promocji. 

 

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 

odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Zdrowia w 

drodze rozporządzenia. 

 


