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w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 
2012r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie wsparcia) na zadania w zakresie organizacji i prowadzenia placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
0 wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z 201 lr. Nr 112 poz.654, Nr 149 poz. 
887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz 
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr LVII/420/2010 z dnia 21 października 2010r. w 
sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011-2015 Samorządu Powiatu 
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na 
podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 
2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 162 poz. 1568, z 2004 
roku Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458, z 2009 roku Nr 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 201 lr. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281)
1 art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 201 lr. Nr 149 poz. 887, Nr 288 poz. 1690 z 2012 r. poz. 579).
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1
Unieważnia się otwarty konkurs ofert.

§2
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat 
Wicestarosta Łowicki -  Dariusz Kosmatka 
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego - 
Krzysztof Janicki
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego - 
Michał Śliwiński
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego - 
Mieczysław Szvmaida
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UZASADNIENIE
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 
oraz art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U, z 
201 lr. Nr 149 poz. 887 ze zm.) Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił na mocy 
uchwały nr 309/2012 z dnia 7 września 2012roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie wsparcia) otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2012r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia), z zakresu: 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - organizacja i prowadzenie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.
Działając na podstawie art. 18a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie Zarząd Powiatu unieważnia otwarty konkurs ofert, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty.
Informację o unieważnieniu otwartego konkursu podaje się do publicznej 
wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3. w/w ustawy.


