
Uchwała Nr 147 /627/17 

Zarządu Powiatu Iławskiego 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

 
w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.  

 
 Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Unieważnia się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:  

 
1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638): 
a) działania w zakresie rehabilitacji społecznej i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, 
b) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób niewidomych i tracących wzrok, 

2. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego: 
a) II zawody strzeleckie o puchar szefa obrony cywilnej – Starosty Powiatu Iławskiego,   
b) powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkurs plastyczny o tematyce 

pożarniczej,  
 
na które nie złożono żadnej oferty.  
 
§ 2. Unieważnia się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  

w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1638): 

a) przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu iławskiego, 

b) zorganizowanie Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, 
 

w których żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 
  

§ 3. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej powiatu iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Zarząd Powiatu: 

 
1. Marek Polański ................... 

2. Stanisław Kastrau  .................... 

3. Maciej Rygielski ................... 

4. Edmund Standara  .................... 

5. Grażyna Taborek  .................... 

 


