
' s,fa'j.j uieł€żnienia otwańego ko'}usu ofert M Ealieję zldMia publica€go w
2a|2|' pfef oĘŃiuje prfufĄ.kŃ. otu podmioty pow'dzą€e duiola]ność poą'*u
publicaego (w fomie wspłcia) M zdmia w ałlsie orgei4ji i prcMdunia placómk
opieleicawychowawczych.

Na po&Bwie aJt. ]8a ulast z dnia 24 kwielni! 200]r o dfiałalnoś.i pob'*u plblicaego i
o wolontariaci € (1j. Df' U. z 20l0r' Nr 234. poz' 15]6' z 20l]r' N! l l2 poz'654' Nr l49 poz.
88?, Nr 205, por. l2ll, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) o!@
Uchwaly Rady lowiafu Łowickiego Nr LvI'42020l0 z dnia 2l paź]dzimika 20l0l' w
spmłie wieloletniego Prc8.mu wspóIpEcy M lal' 20ll.20l5 smoŹądu Powiafu
Łowiclłego z o€eiajmi loar.4don1mi ola podniotańi, o klórych mowa w ad' ] ust' 3
ustan] z dlio 24 t*i€&'ia 2003r' o dfiałalności po4tku publicbego i o wolodtdiacie orż fu
podslowie art' ]2 uś l sta*y z.big 5 czesca l998r o smoŹ4dzie PowiatoP}t (D2. U z
20a||' N| |4f |ńz' |592| z 2002r' Dz' U' Nl 23 poz' 220' Nl ó2 Poz' 558, Nr l 13 Poz' 984'
Nr 153 poz. 1271, N! 200 poz. 1688,Nr214 poz. 1806, z 2003 roku N.162 poz. 1568, z 2004
rcku Nr 102 poz. 1055. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 rcLa Nr 180 poz. 1111, Nr 223
pof' 1458. ż 2009 rclo Ni 92 !0Ł753' Nr 157 poz. ]24l' z 2010 óku Nr 28 poż' l42 i ]46,
Nr 40 pof' 2]0. Nr l06 pof.675 z2ol]!' Nr 2l poż' l13. Nr l49poż.887' Nr 2l7 poz' l28l)
i an' ]90 utała z dnia 9 cz€Mca 2ol1l' o mPiemi! mdziny i systeni€ pieczy Etępeej
(Dz' U' z 20l ] r' Nl ] 49 Poz' 881 'N| 288 poz, |690 z701ż |' poz' 519)'
zaĘqd Powidfu Lovickiźco rchvrlą co natępuje:

$ l
Unieważnia się otwtrty koŃB ofeń'

s2
w}liki konkuńu esta!ą oglos&ne w BIP olu na tablicy ogłosćń slalostwa Powiatowelo
wIowic/J iPowialowe8o cen|,.M Pomoc' Rod7irie u ł owicn'

ql
Ucbwlla schodżi ż życie f dnien podjęcia.

sl@s|a Łowicki - KĘysŹof Fieat
vicestarosraŁowicki DeiuszKosnatka
czlonet ZdfĄdu Powiatu Łowi.ldego .

cdonek zaŹ.du Powiatu Łołickielo .

cdonek z.Źądu Połiatu Łowickiero .



UZASADNIENIE
Działając na podslawie uŚtawy z dnia 24 kwietnia 2003r' o dziala|ności pożł,tku
publicae8o i o wolontałiacie (Dz' U. f 20l0r. Nr 234 Poz. |536 z }ń^' n|.,
omz an. |90 ustawy o wĘiemniu rodziny i syst€ni€ piecz! za'Ępcz.j (DLU. z
20llr. Nr l49 poz' 887 u m.) zlrzqd Powiafu Łowickie8o oglosil na m@y
uchwa}y N 253/2012 z dnia 5 czlrwc! 20l2r. w sPrawi€ otw8ft€go konkursu
ofeń otwalty konkurs ofert na wspafcie r€alizacji zadń publicaych w 2012r.'
pftz otBA||i?2śje pozatzĄdowe omz podmioty prowadzące dzi6ł6lność poż'}aku
publiczneBo na admia w zak€s'e organizacji i prowadzenia plac.wek
oPiekuńczo - wychowawczych.

Na podstswi€ ań. 15 ust 2a uslawy o dzi.łalności poó,tku publicaE8o i o
wo|ontafiaci. zaŻąd Powiafu Łowicki.go uchwałą nr 2?6'2012 z dni. 19 lipca
2012.. w sprawie powoł.nia sldldu Komisji Konkursowe.i do wybotu ofert w
otwaftyn konkusie m MParcie rcA|izlcji Ad.tń Publicaych,łł 2o|2r. przez
oĘ,'izlcje pozŹ4dowe oraf podmioty prowadzące dfiałulność poĄ/tku
Publicznego n! z'dania w zakesie oĘaniz'cji i prowad"€nia całodobowych
placówek opi€hńczo.wychowawczych' powołat Komisję Konkursow4 w c€lu
oPinio\łania złożonych ofert. w odpowiedzi na konkus wńTęłajedna ofeńa
cen|rum vo|onlańafu 'J..Iadzieja'' w ł-owica' w toku prac Kolisji
KonkuEowej' w dniu 14 sieĘnia 20l2r.' s|owar,ysz€nie ccntum \vo|ontłriatu
.Nadziej'' w ł'wica 'ołło pismo infomując€ o decYii z'r?4|,
stowar.yszenis dotycf4cej łfcofa a wcześniej z|ożonej ofcrry. w zwiqztu z
D'nr Komhjg KonłUuo$a zPrcPonowałA u'iew.aienie konkursu'


