
UCHWAŁA NR CXIV/328/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr CXI/316/2021 Zarządu 
Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 roku. 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., 
poz. 920 t. j.), art. 18a ust.1 pkt 1 oraz art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr CXI/316/2021 
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 roku, Zarząd Powiatu uchwala co 
następuje: 

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr CXI/316/2021 Zarządu Powiatu 
w Siedlcach z dnia 25 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat 
Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Siedleckiego, ponieważ w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie złożono żadnej oferty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Powiatu w Siedlcach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18a ust.1 pkt 1 oraz art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. z poźn. zm.) organ administracji publicznej 
unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty. Informację o unieważnieniu otwartego 
konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiadomosci poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na 
zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

Do dnia 16 czerwca 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Siedlcach nie wpłynęła żadna oferta realizacji 
zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Organizacja letniego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

 
 

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski  
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