
UCHWAŁA Nr 81/57/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego 

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu niespełnienia przez złożoną ofertę 

wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu, na stronie internetowej www.powiatgrudziadzki.pl oraz na stronie 

www.bip.powiatgrudziadzki.pl. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17030487/2339142?keyword=o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20po%C5%BCytku%20publicznego%20i%20o%20wolontariacie&cm=SFIRST
http://www.powiatgrudziadzki.pl/


Uzasadnienie 

 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 77/50/2021 z dnia 25 maja 2021 r. ogłosił otwarty konkurs 

ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego 

w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert upłynął 

17.06.2021 r. We skazanym terminie wpłynęła jedna oferta. W toku prac komisji konkursowej w dniu 

24.06.2021 r. ustalono, że złożona oferta nie spełnia warunków formalnych zawartych w ogłoszeniu 

o otwartym konkursie ofert. Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 

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

ofert, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym, o którym 

mowa w art. 13 ust. 2 tejże ustawy. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17030487/2339142?keyword=o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20po%C5%BCytku%20publicznego%20i%20o%20wolontariacie&cm=SFIRST

