
ZARZĄDZENIE NR 0050/99/2021 
BURMISTRZA SZPROTAWY 

z dnia 8 lipca 2021 r. 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy 
Szprotawa w 2021 roku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 18a ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020, 
z 2021 r. poz. 1038) zarządza się , co następuje: 

§ 1. 1 Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa  
w 2021 roku, ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050/71/2021 Burmistrza Szprotawy z dnia 20 maja 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa 
w 2021 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym. 

§ 2. Przyczyną unieważnienia konkursu, o którym mowa §1 jest niezłożenie żadnej oferty przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku 
publicznego. 

§ 3. Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkurs ofert zostanie zamieszczone: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Szprotawy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Szprotawy 
 
 

Mirosław Gąsik 
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Uzasadnienie

Burmistrz Szprotawy w dniu 20 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050/71/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2021 roku przez organizacje pozarządowe lub inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz przemocą w rodzinie,
w formie wyjazdowej tj. kolonii lub obozu, z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień”.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, stanowiącym załącznik do powyższego zarządzenia,
nie wpłynęła żadna oferta. Artykuł 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego stanowi, że otwarty
konkurs ofert należy unieważnić jeżeli, nie zostanie złożona żadna oferta.

Mając powyższe na uwadze podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła

Donata Hejnosz

Sporządziła: D. Hejnosz
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