
Tekst ujednolicony

zarządzenia nr 3463/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października
2012  r.  w  sprawie  określenia  trybu  ogłaszania,  przeprowadzania  i  ogłaszania  wyników
otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  finansowanych  
lub  współfinansowanych  ze  środków  z  budżetu  m.st. Warszawy  w  biurach  Urzędu  
m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych
dotacji  i kontroli  realizowanych  zadań  publicznych,  uwzględniający  zmiany  wynikające  
z  zarządzenia  nr  1514/2015 Prezydenta  Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia  9 listopada
2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i
ogłaszania  wyników  otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań  publicznych
finansowanych lub współfinansowanych  ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach
Urzędu m.st.  Warszawy i  wydziałach  dla  dzielnic  m.st.  Warszawy oraz  trybu  rozliczania
przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 3463/2012
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub
współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu 

m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania
przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku  z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.1), art. 11 ust. 2,  art. 13, art. 15, art. 17,
art. 18, art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie  (Dz. U. z  2014 r.,  poz.1118 z  późn.  zm.2),  w związku  z  §  27  uchwały  Nr
XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie
przekazania  dzielnicom m.st.  Warszawy do wykonywania  niektórych  zadań i  kompetencji
m.st.  Warszawy  (Dz.  Urz.Woj.  Maz.  Nr  220,  poz  9485  z  późn.zm.3)  zarządza  się,  co
następuje:

§ 1. Określa  się  tryb  przeprowadzania  i  ogłaszania  wyników otwartych  konkursów
ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków  
budżetu m.st. Warszawy oraz tryb rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych
zadań publicznych dla:

1) biur Urzędu m.st. Warszawy w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) wydziałów dla dzielnic m.st. Warszawy w załączniku nr 2 do zarządzenia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. 
z 2014 r., poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138, 1146, oraz z
2015 r. poz 1225 i poz.1339  
3 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszon w Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2010r. Nr 203, poz 6025 oraz z 2014 
r. poz.10376



§ 2. Określa się wzór:
1) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu

ofert na realizację zadań publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
2) uchwały  Zarządu  Dzielnicy  m.st.  Warszawy  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego

konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych,  stanowiący  załącznik  nr  4  do
zarządzenia;

3) zarządzenia  Prezydenta  m.st.  Warszawy  w  sprawie  powołania  komisji
konkursowej do opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;

4) uchwały  Zarządu  Dzielnicy  w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do
opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;

5) zarządzenia  Prezydenta  m.st.  Warszawy  w  sprawie  unieważnienia  otwartego
konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;

6) uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert,
stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;

7) oświadczenia  dotyczącego  bezstronności,  stanowiący  załącznik  nr  9  do
zarządzenia;

8) protokołu komisji konkursowej do opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 10
do zarządzenia;

9) protokołu zbiorczego, stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia;
10) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego

konkursu  ofert,  stanowiący  załącznik  nr  12  do  zarządzenia,  dla  biur  Urzędu  
m.st. Warszawy;

11) zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu  ofert,  stanowiący  załącznik  nr  13  do  zarządzenia,  dla  dzielnic  
m.st. Warszawy.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic
m.st.  Warszawy do  wdrożenia  i  stosowania  trybów  i  sposobów postępowania,  o  których
mowa w § 1 i § 2, zgodnie z zakresem działania poszczególnych biur i dzielnic.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta
m.st. Warszawy ds. współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  dyrektorom biur  Urzędu
m.st. Warszawy oraz burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy.

§  5. Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  
m.st.  Warszawy,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  m.st.  Warszawy,  na  stronie  internetowej  
m.st.  Warszawy  www.ngo.um.warszawa.pl  oraz  na  stronach  internetowych  dzielnic  
m.st. Warszawy.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się zarządzenie
nr  4392/2010  Prezydenta  Miasta  Stołecznego  Warszawy  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 2788/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
z  dnia  24  marca  2009  r.  w  sprawie  określenia  trybu  ogłaszania,  przeprowadzania  
i  rozstrzygania  otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  ze  środków  
z  budżetu  m.st.  Warszawy przez  biura  Urzędu  m.st.  Warszawy i  wydziały  dla  dzielnic  
m.st.  Warszawy  oraz  rozliczania  przyznanych  dotacji  i  kontroli  realizowanych  zadań



finansowanych  lub  dofinansowanych  z  dotacji,  zmienione  zarządzeniem  nr  3868/2009
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2009 roku z zastrzeżeniem zapisów § 8.

§ 8. Do  otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  ogłoszonych
przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  zarządzenia,  stosuje  się  zarządzenie  
nr 2788/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie
określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na
realizację  zadań publicznych  ze środków z budżetu m.st.  Warszawy przez biura Urzędu  
m.st. Warszawy i wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy oraz rozliczania przyznanych dotacji 
i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub dofinansowanych z dotacji, zmienionego
zarządzeniem nr 3868/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2009 roku.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania. 

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy


