
Uchwała nr 450/2022 
Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin - Opieka wytchnieniowa w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej (MRiPS) współfinasowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 
na terenie powiatu zgorzeleckiego. 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 528 z późn. zm.). 

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022
r. z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Opieka wytchnieniowa
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) współfinasowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie powiatu zgorzeleckiego, ogłoszony
uchwałą nr 422/2022 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 5.04.2022 r.

2. Dotację na realizację zadania publicznego przyznaje się Fundacji „Nasze Dzieci" - na kwotę
240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zgorzelcu. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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4. Krystyna Radzięta ........................... . 

5. Mirosław Celuch ............................. . .  



UZASADNIENIE 

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uchwałą nr 422/2022 z dnia 5.04.2022 r. ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin - Opieka wytchnieniowa w ramach Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) współfinasowanego ze środków 

Funduszu Solidarnościowego na terenie powiatu zgorzeleckiego, w okresie 

do 15.12.2022 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 

wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Uchwałą nr 411/2022 Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 11 stycznia 2022 r. 

udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zgorzelcu do zaciągania zobowiązań finansowych i zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umowy o realizację programu, dysponowania uzyskanymi środkami 

finansowymi i dokonywania rozliczeń w tym zakresie, składania oświadczeń woli oraz 

podpisywania umów niezbędnych do realizacji programu. 

Komisja konkursowa oceniła pod względem formalnym i merytorycznym złożone 

oferty i przedstawiła Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu 

protokół z oceny ofert wraz z punktacją określoną w regulaminie konkursu. 

Na tej podstawie Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego postanawia udzielić dotacji 

finansowej na realizację zadania publicznego w 2022 r. 


