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Uchwała Nr 175/2015 

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 9 grudnia 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na 
powierzenie realizacji zadania w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu 
Krośnieńskiego 

Na podstawie art. 32 ust. I , 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 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z art. 93 ust. 2 oraz 
art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 332 z późn .zm .), po zapoznaniu się z opinia Komisji konkursowej opiniującej oferty 
w konkursie Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 

uchwala 

co następuje: 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru oferty i przyznania środków finansowych podmiotowi uprawnionemu 
do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
dotyczącego prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu Krośnieńskiego w okresie od 

01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. 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. 
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Załącznik do Uchwały Nr 175/2015 
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 9 grudnia 2015 roku 

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dotyczącego 

prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 

dziewcząt na terenie Powiatu Krośnieńskiego w okresie od O 1.01.2016 r. do 31.12.2020 r. 

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu 

Krośnieńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm.), oraz rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720) w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 

31.12.2020 r., wybrano ofertę: 

Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła, ul. ks. B. Markiewicza 22, 38-430 

Miejsce Piastowe. 

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

wynosi 2 549 11 O zł. z zastrzeżeniem, że na realizację wyżej wymienionego zadania 

Zleceniodawca będzie przekazywał Zleceniobiorcy dotację celową na dany rok kalendarzowy 

ustaloną, jako iloczyn średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówce na dany rok kalendarzowy ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i faktycznej liczby wychowanek, pomnożone przez 12 

miesięcy. 

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

rozliczenia udzielonej dotacji zostaną określone w umowie. 


