
UCHWAŁA NR 134/397/2021 
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2j i art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu 
Tczewskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Unieważnia się konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego, ogłoszonego uchwałą nr 124/370/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 
23 grudnia 2020 r., z powodu braku złożenia ofert. 

§ 2. Uchwałę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Tczewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz na stronach 
internetowych Powiatu Tczewskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tczewie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Wicestarosta 
 
 

Andrzej Flisik 

 
Członek Zarządu 

 
 

Waldemar Pawlusek 

Członek Zarządu 
 
 

Bogdan Badziong 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej organy jednostki samorządu terytorialnego mogą zlecać prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania
rodzinnej pieczy zastępczej lub pomocy społecznej oraz innym osobom i jednostkom wskazanym w tym
przepisie. Do zlecania realizacji tych zadań stosuje się ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację
zadania publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert.

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w
celu opiniowania złożonych ofert, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej
jednostki oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego po zapoznaniu
się z opinią komisji konkursowej.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta
w terminie przewidzianym na jej złożenie, w związku z czym konkurs nie może być rozstrzygnięty.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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