
UCHWAŁA NR 180/1015/2022 

ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert  na powierzenie 

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu  przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

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

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 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 2022 r., poz. 1327) oraz uchwałą 

nr XXXIV/272/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2021 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 2022 rok 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wybiera się ofertę Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia 
Psychicznego z siedzibą w Raciborzu,  jako najkorzystniejszą do realizacji zadania publicznego 
pn. „Przeprowadzenie w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 może być realizowane w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. 
do dnia 31 października 2022 r. 

§ 2. Przyznaje się Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 
z siedzibą w Raciborzu dotację w wysokości 10 152,00 zł na realizację w 2022 r. zadania, o którym 
mowa w § 1 ust. 1. 

§ 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 
 
 

Dominika Fojcik-Knura 

STAROSTA 
 
 

Grzegorz Swoboda 
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Uzasadnienie 

Dnia 24 maja 2022 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę nr 174/986/2022                  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie 

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie” . 

Powołana uchwałą nr 178/1001/2022 Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2022 r. Komisja 

konkursowa, po przeprowadzeniu opiniowania pod względem formalnym i merytorycznym, 

zaopiniowała Zarządowi Powiatu ofertę Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji                                 

i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu  jako spełniającą, w opinii Komisji, wymogi 

formalne i merytoryczne niezbędne do powierzenia Stowarzyszeniu realizacji powyżej wymienionego 

zadania. 

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

i uzasadnione. 

KIEROWNIK REFERATU SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

  

Aleksander Kasprzak 

WICESTAROSTA 

  

Marek Kurpis 
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