
UCHWAŁA NR 10/2014
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje 
pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej pod nazwą:
„Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2013 roku, poz. 595 z poź. zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póź. zm.), Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju uchwala 
co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 1006/2014 Zarządu Powiatu 
w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 roku, Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 4/2014 Zarządu 
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 grudnia 2014 r. dokonała oceny oferty, która wpłynęła do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju na wykonanie zadania: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej".

W wyniku otwartego konkursu ofert na ww. zadanie została złożona jedna oferta.

§ 2. W wyniku zastosowania procedury konkursowej na zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego de Saxia ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków polegającą na prowadzeniu na terenie powiatu buskiego 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej w Pacanowie.

§ 3. Wyniki otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i zamieszczone 
zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Busku-Zdroju i w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz na stronie 
internetowej Centrum.

§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz rozliczenia środków zostaną określone w zawartej 
umowie.

§ 5. Wykonanie Uchwały w zakresie zawarcia umowy o której mowa w § 4 powierza się 
Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz
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Załącznik do Uchwały Nr 10/2014

Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne 
uprawnione podmioty zadania z zakresu zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej pod nazwą;
„Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej.”

Zadanie realizowane: od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Wnioskodawca: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia ul. Szpitalna 10,

31-024 Kraków - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie.

Wysokość Dotacji: 1 287 651,60 złotych.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz.U.z 2011r., Nr 6, poz. 25). Procedura związana z zawarciem umowy z zakresu działalności wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju.
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