
UCHWAŁA Nr 1242/20 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 18 listopada 2020 r. 

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych - Prowadzenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opolskiego  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn zm.) oraz art. 18 a 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 poz.1057), Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co 

następuje: 

       

§ 1 

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz 

osób niepełnosprawnych – pn. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 

osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opolskiego - ogłoszony Uchwałą nr 

1154/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz 

osób niepełnosprawnych - Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opolskiego. 

 

§ 2 

Podstawą unieważnienia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 jest fakt, że  oferta 

złożona w dniu 20.10.2020 roku  przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji 

Dzieci z Porażeniem Mózgowym  z Opola nie spełnia wymogów formalno-

merytorycznych zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  

                                                

                                                § 3                                                                                      

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej organu oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.  

                                                 

                                                § 4                                                

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu. 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Zarząd Powiatu Opolskiego: 

1. Henryk Lakwa 

2. Leonarda Płoszaj 

3. Krzysztof Wysdak 

4. Joachim Świerc 

5. Henryk Zapiór 



                                            Uzasadnienie 

 
Uchwałą nr 1154/20  z dnia 15 września 2020r. Zarząd Powiatu Opolskiego 

ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz 

osób niepełnosprawnych – Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 

osób niepełnosprawnych  z terenu Powiatu Opolskiego. 

W terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 20.10.2020 roku wpłynęła 

jedna oferta, złożona przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 

Porażeniem Mózgowym z Opola, która nie spełnia wymogów formalno-

merytorycznych zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  

 

Zgodnie z art. 18 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 poz.1057) 

Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 18 listopada 2020 roku unieważnił 

konkurs. 

 

 


