
UCHWAŁA Nr  1752/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 25 września 2018 r. 

 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w  zakresie wspierania 

funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób 

starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1) ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z Uchwałą nr 1437/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w zakresie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” oraz 

powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, 

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w  zakresie wspierania funkcjonowania społecznego 

oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich 

Dni Seniora” ogłoszony uchwałą nr 1437/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie 

funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych 

poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” oraz powołania Komisji oceniającej 

oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ponieważ nie złożono żadnej 

oferty. 

§ 2 

1. Ogłasza się informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa 

w § 1, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

2. Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie podane do 

podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 



(parter) i na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                            

w Krakowie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1437/18 z dnia 14 sierpnia 

2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego 

oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich 

Dni Seniora”. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 5 września 

2018 r. do godz. 16:00 nie złożono żadnej oferty.  

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) „organ 

administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli a) nie złożono żadnej 

oferty (…)”. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji 

publicznej podaje do publicznej wiadomości. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


