
Uchwała Nr 176/2015 

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 9 grudnia 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych 

na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z art. 25 
ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U . z 2015r., poz. 163 z późn. 
zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie Zarząd Powiatu 
Krośnieńskiego 

uchwala 

co następuje: 
§ 1 

I. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych podmiotom uprawnionym 

do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj . 

a) Zadanie nr 1: „Prowadzenia domu pomocy społecznej dla dorosłych mężczyzn 

niepełnosprawnych intelektualnie na 105 miejsc - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku 

do dnia 31 grudnia 2020 roku", szczegółowe wyniki otwartego konkursu ofert określa 

Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

b) Zadanie nr 2: „Prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie płci męskiej na 80 miejsc - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 

roku do dnia 31 grudnia 2020 roku", szczegółowe wyniki otwartego konkursu ofert określa 

Zał . Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie 

na stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego www.powiat.krosno.pl , w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Krośnie oraz na stronie internetowej www.pcprkrosno.pl. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sl TA 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 176/2015 

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 9 grudnia 2015 roku 

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. „Prowadzenia domu pomocy społecznej 

dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie na 105 miejsc - w okresie od dnia 

1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku". 

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej 

dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie na 105 miejsc na terenie Powiatu 

Krośnieńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j . Dz. U. z 2015r„ 

poz. 163 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r„ poz. 964) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy 

społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 

31 grudnia 2020 roku, wybrano ofertę: 

Konwentu Bonifratrów pw. św. Elżbiety w Iwoniczu, ul. Floriańska 19, 38 - 440 Iwonicz. 

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w latach 2016-2020 

wynosi 8.511.680,00 zł., w tym na rok 2016 - 1.705.680,00zł. z zastrzeżeniem, że wysokość 

przekazanych środków będzie równa wysokości środków otrzymanych na ten cel z budżetu Wojewody 

Podkarpackiego. 

Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności oraz sposób 

rozliczenia udzielonej dotacji zostaną określone w umowie. 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 176/2015 

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 9 grudnia 2015 roku 

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. „Prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie płci męskiej na 80 miejsc - w okresie od dnia 

1stycznia2016 roku do dnia 31grudnia2020 roku". 

Na realizacj ę zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie płci męskiej na 80 miejsc na terenie Powiatu 

Krośnieńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., 

poz. 163 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 14.0l.2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy 

społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznym i - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku 

do dnia 31 grudnia 2020 roku, wybrano ofertę: 

Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) w Krakowie, 

ul. Smoleńsk 6, 31 - 107 Kraków. 

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w latach 2016-2020 

wynosi 8.270.240,00 zł., w tym na rok 2016 - 1.656 .240 ,00zł. z zastrzeżeniem, że wysokość 

przekazanych środków będzie równa wysokości środków otrzymanych na ten cel z budżetu Wojewody 

Podkarpackiego. 

Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności oraz sposób 

rozliczenia udzielonej dotacji zostaną określone w umowie. 


