
ZARZĄDZENIE NR 50/22 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa 
„Złota rączka” będącej usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 

w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum 
Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 
1005, 1079) oraz na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  oraz 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1038 z późn. zm.) zarządza, co następuje: 

§ 1. unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji usługi „Złota rączka” będącej usługą społeczną określoną 
w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług 
Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

Józef Grzegorz Kurek 
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Uzasadnienie 

Zarządzeniem nr 40/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 12 maja 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Usługa „Złota rączka” będącej usługą społeczną określoną 
w Programie Usług Społecznych na lata 2022-2023 w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług 
Społecznych w Mszczonowie pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

W terminie składania ofert, przewidzianym w rozdz. IV. pkt 2 Załącznika do zarządzenia Nr 40/22 
Burmistrza Mszczonowa z dnia 12 maja 2022 r. tj. do dnia 02.06.2022r., nie wpłynęła żadna oferta na realizację 
zadania. 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie organ administracji publicznej unieważnia się otwarty konkurs ofert, gdy nie złożono żadnej 
oferty. 

Mając powyższe na uwadze, unieważnienia przedmiotowego konkursu jest w pełni uzasadnione. 
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