
ZARZĄDZENIE Nr 67/2017 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 13 kwietnia 2017 roku 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2017 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, dotyczącego 

organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami  

i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji 

„Starówka” w 2017 roku w ramach realizacji projektu pn. 

"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu 

rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" 

 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.)  

w związku z Uchwałą Nr 422 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 

Programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2017 rok zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 44/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 

marca 2017 r., punkt XIII, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Oferty wraz  

z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim 

w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 – BIURO OBSŁUGI INTERESANTA,  

w zaklejone i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – Spotkania  

z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji 

„Starówka” w 2017 roku” do dnia 21.04.2017 r. do godziny 15:30 włącznie (nie decyduje 

data stempla pocztowego). O przyjęciu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu 

Miejskiego  w Koninie”. 

2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 44/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia  

23 marca 2017 r. pozostają bez zmian.  



 

§ 2. 

 

Treść niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

„Organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie 

(www.konin.pl).  

 

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 

  

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Prezydent Miasta Konina  

Józef Nowicki  

 

 


