UCHWAŁA NR ....................
ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. i 2020 r. zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku
wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uchwala się, co następuje:
§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. i 2020 r. zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ogłoszony Uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego Nr 27/19
z dnia 27 marca 2019 r.
§ 2. Treść niniejszej uchwały zamieszczona zostanie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie: www.bip.powiat.bedzin.pl,
2) na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego
Krasickiego 17,
3) na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego: www.powiat.bedzin.pl.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Będzińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec....................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk...........................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski........................................
Członek Zarządu: Halina Mentel..............................................
Członek Zarządu: Marek Rajca.................................................
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UZASADNIENIE
Zarząd Powiatu Będzińskiego Uchwałą Nr 27/19 z dnia 27 marca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację w 2019 r. i 2020 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na
zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży. Termin składania ofert upłynął 17 kwietnia 2019 r. W tym terminie nie wpłynęła żadna
oferta.
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.
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