
UCHWAŁA NR 38712020 
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 października 2020 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań 

publicznych z zakresu pomocy społecznej 

Na podstawie a1t. 32 ust. I ustawy o samorządz i e powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku 

(Dz. U. z 2020 r. , poz. 920), art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r. , poz. 1507 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, art. 13 ust. 1-3 ustawy 

z dn ia 24 kwietnia 2003 roku o działa l nośc i pożytku publicznego i wo lontariacie (Dz. U. z 2020 r„ 

poz. 1057), uchwa la się , co następuj e: 

§ l. 1. Ogłasza s i ę otwarte konkursy ofe rt na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej na terenie Powiatu Krośn i e(1 s kiego pod nazwą: 

1) Zadanie nr I : „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

in telektualnie płc i męskiej na 80 miejsc - w okres ie od dn ia 1 stycznia 202 1 roku do dnia 31 grudnia 

2025 roku", szczegółowe warunki konkursu okreś l a załącznik nr I do niniej szej uchwały. 

2) Zadanie nr 2: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie na 108 miejsc - w okres ie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 

2025 roku", szczegółowe warunk i konkursu okreś l a załącznik nr 2 do niniej szej uchwały. 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert zamieszczona zostanie w Biuletyn ie Informacji 

Publicznej Powiatu Krośnieńskiego http ://spkrosno.b ip .gov.pl , w zakładce „Konkursy ofert", 

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie www.pcprkrosno.pl. 

§ 3. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Krośnieńskiego po uzyskaniu op11111 komisji 

konkursowej , powołanej odrębną uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. 

§ 4. Uchwała wc hodzi w życie z dniem podj ęc i a. 
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