
ZARZĄDZENIE NR 342/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 z  późn.  zm.),  oraz  art.  18a ust.  1  pkt  2  ustawy z  dnia  24 kwietnia  2003 r.  o  działalności   pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważnia  się  konkurs  ofert  na  zlecenie  realizacji  zadania  publicznego z zakresu ekologii  i  ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod tytułem „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie  bezdomności  zwierząt  z  terenu Gminy Wołomin  poprzez zapewnienie  miejsca  w schronisku
bezdomnym zwierzętom”, ogłoszony Zarządzeniem nr 317/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 23 listopada
2021 r., z uwagi na to, że żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymagań zawartych w ogłoszeniu konkursu.

§ 2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości:

1) na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  www.wolomin.org  w  zakładce:  Twój
Samorząd/NGO,  Edukacja,  Sport,  Zdrowie/Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi/Zlecanie  zadań
publicznych/Ogłoszenia o konkursach,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
                  /-/
    Elżbieta Radwan 
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Uzasadnienie
do Zarządzenia w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.
zm.) stanowi, że Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, przy
czym zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do szczególnych zadań własnych gminy należy zaspokajanie
zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  w  zakresie  ładu  przestrzennego,  gospodarki  nieruchomościami,  ochrony
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, a także zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 w zakresie współpracy
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z  powyższym  Zarządzeniem nr  317/2021 z  dnia  23  listopada  2021 r.  Burmistrz  Wołomina
ogłosiła otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
oraz  ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego  pod  tytułem  „Opieka  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobieganie  bezdomności  zwierząt  z  terenu Gminy Wołomin  poprzez zapewnienie  miejsca  w schronisku
zwierzętom bezdomnym”.  W przedmiotowym konkursie wpłynęła 1 oferta, jednakże nie spełniła kryteriów
określonych w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia. W związku z powyższym
koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego konkursu.
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