
UCHWAŁA NR 5/32/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert  na powierzenie 

do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego          

przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 955 ze zm.) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 

oraz § 13 ust. 1 załącznika do uchwały nr XXXV/325/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

28 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy powiatu raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wybiera się ofertę Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM”                        
w Raciborzu,  jako najkorzystniejszą do realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie 
powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, środowiskowego domu samopomocy dla osób 
upośledzonych umysłowo typu B. Dom przeznaczony jest dla 35 osób.”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. 
do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2. 1. Przyznaje się Stowarzyszeniu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM”                        
w Raciborzu dotację w wysokości 773 904,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące 
dziewięćset cztery zł) na realizację w 2019 r. zadania, o którym mowa § 1 ust. 1.

2. Wielkość środków, o których mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zwiększenia środków 
z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych.

3. W kolejnych latach realizacji zadania wysokość przekazywanych środków uzależniona będzie 
od wysokości kwoty miesięcznej dotacji z budżetu państwa przypadającej na pokrycie kosztów 
utrzymania jednego podopiecznego w środowiskowym domu samopomocy typu B.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej 
pomiędzy Powiatem Raciborskim a Stowarzyszeniem. 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RADCA PRAWNY

Michalina Staniszewska-
Niestrój

STAROSTA

Grzegorz Swoboda
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Uzasadnienie
Dnia 15 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę nr 200/965/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego

z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy

społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Powołana uchwałą nr 4/23/2018 Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2018 r. Komisja

konkursowa, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej, zarekomendowała Zarządowi

powierzenie realizacji zadania Stowarzyszeniu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM”

w Raciborzu.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe

i uzasadnione.

KIEROWNIK REFERATU SPRAW

SPOŁECZNYCH

Aleksander Kasprzak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda
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