
 

UCHWAŁA NR 192/754/2022 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd 

Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze 

środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów 

gminnych” 

 

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 2022 r. poz. 1327) 

 

 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 

w składzie: 

 

1) Bogdan Łapa - Starosta Kartuski,  

2) Piotr Fikus - Wicestarosta,  

3) Iwona Formala - Członek Zarządu,   

4) Andrzej Leyk - Członek Zarządu 

 

 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Kartuskiego w 2022 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu 

wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze 

środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów 

gminnych”, ogłoszony uchwałą nr 189/740/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 

czerwca 2022 r.  

 

§ 2. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kartuzach, na stronie internetowej Powiatu 

Kartuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach na ul. 

Dworcowej 1 w Kartuzach. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia, Bezpieczeństwa  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

S T A R O S T A 

/-/ Bogdan Łapa 



 

 

Uzasadnienie 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego uchwałą nr 189/740/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Kartuskiego w 2022 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego 

wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i 

innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Na ogłoszony konkurs 

wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych.  

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

pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „Ustawą”, organ administracji publicznej 

unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów 

zawartych w ogłoszeniu. Zgodnie z art. 18a ust. 2 Ustawy informację o unieważnieniu 

otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w 

sposób określony w art. 13 ust. 3 Ustawy. W związku z tym informację o unieważnieniu 

konkursu ogłasza się: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) w siedzibie organu 

administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 3) na stronie 

internetowej organu administracji publicznej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu 

Kartuskiego unieważnia ww. konkurs. 

 

Aleksandra Kozioł 

Dyrektor Wydziału Zdrowia, Bezpieczeństwa 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 


