
UCHWAŁA Nr 2157/2021 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z 

pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Z uwagi na niezłożenie żadnej oferty Zarząd Powiatu w Poznaniu unieważnia otwarte konkursy ofert 

ogłoszone uchwałą Nr 2094/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2021 r. na 

powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej polegających na 

prowadzeniu: 

1) mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022; 

2) domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  - Jan Grabkowski   ______________________________ 

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński  ______________________________ 

Członek Zarządu - Piotr Zalewski   ______________________________ 

Członek Zarządu  - Antoni Kalisz   ______________________________ 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 2157/2021 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), organ administracji publicznej unieważnia 

otwarty konkurs ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu 

ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, 

w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej organu administracji publicznej. 

W otwartych konkursach ofert ogłoszonych uchwałą Nr 2094/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 30 marca 2021 r. na powierzenie realizacji zadań publicznych z pomocy społecznej polegających 

na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży w latach 2021-2022 nie złożono żadnych ofert. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu  

26 kwietnia 2021 r. postanowiła wnioskować do Zarządu Powiatu w Poznaniu o unieważnienie 

konkursów. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


