
UCHWAŁA Nr .12.6. /2015

ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia ....1.1.�.. Q~t 2015r.
�

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego li II/3/n pn. "Programy profilaktyki zdrowia"
w zakresie profilaktyki nowotworowej.

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)
oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LV/373/2014 z dnia 6 listopada 2014r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015", Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
Powiatu Gnieźnieńskiego li II/3/n pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w zakresie
profilaktyki nowotworowej z powodu braku ofert.

§2

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu
oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie
dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Programy profilaktyki zdrowia"
w zakresie profilaktyki nowotworowej w 2015 roku, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAL Y NR fG.G.. /2015

ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
. 11.02;.z dnia 2015r.

fi

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 20141'., poz. 1118 ze zm.) Zarząd Powiatu

Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr 94/2015 z dnia 4 lutego 20151'. ogłosił otwarty konkurs ofert na

wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego m II/3/n pn. "Programy

profilaktyki zdrowia" w 2015 roku w zakresie profilaktyki nowotworowej. Komisja

konkursowa powołana Uchwałą m 109/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 18 lutego 20151'. na posiedzeniu w dniu 5 marca 20151'. stwierdziła, że na ogłoszenie

konkursowe me wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 18a ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. z 20141'., poz. 1118 ze zm.) Komisja konkursowa zaproponowała unieważnienie

ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

prZeW()d~~z~~a. F~.
Beat ar ,zyns a

I \



Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi Powiatu

Gnieźnieńskiego propozycji wyboru ofert na realizację zadania publisznego

p.n. "Programy profilaktyki zdrowia" w zakresie profilaktyki nowotworowej,

na które proponuje się udzielenie dotacji

z dnia ..9!i·.~?!:.~~.~'!:....

I. Komisja obradowała w składzie:

Przewodniczący - Rober Gaweł - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Członkowie: - Jerzy Berlik - członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

- Maria Brykczyńska - członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego

- Stanisław Dolaciński - członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego

- Małgorzata Cichomska-Szczepaniak - dyrektor Wydziału Ochrony
Zdrowia

II. Komisja Konkursowa uznała, że oferta zgłoszona przez:

~ą..~~'?e:~~ ~~k~~'6..Q~e~'.ę. ~.Q...~Q. spełniaj nie spełnia *

.~qó.nQ, O.\~(tq...~ spełniaJ nie spełnia*

............................................................................................................ spełniaj nie spełnia*
wszystkie wymogi formalne konkursu.
(* niewłaściwe skreślić)

III.



IV. W wyniku dodatkowej oceny nadesłanych ofert Komisja Konkursowa proponuje powierzyć
realizację zadania następującej organizacji pozarządowej: •

V. Uwagi:
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Podpisy członków komisji

Robert Gaweł -r: u.u ..u.u ..u u u .

Jerzy Berlik ~ e. u u u.

Maria Brykczyńska f!(t$?-0.~~....!{'::.~~.~~ .
Stanisław Dolaciński ~ ./) ,
Małgorzata Cichomska-SzczepaniakU.~<Q 0 _/~'e.;-:--:5:; ..
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