
UCHWAŁA Nr 3083/2018 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia  19 listopada 2018 r.  

 

 

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

z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy  

typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2019 roku 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450  

ze zm.) Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  

z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie 

powiatu poznańskiego w 2019 roku. 

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Poznańskiego: https://www.bip.powiat.poznan.pl/, w siedzibie Starostwa 

Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu oraz na stronie internetowej Powiatu 

Poznańskiego: http://powiat.poznan.pl/. 

§ 4. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe w kwocie  

525 750,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa. 

§ 5. Do zlecenia ww. zadania, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, nie 

stosuje się procedur określonych Uchwałą Nr 1242/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  

26 października 2016 r. w sprawie określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Poznaniu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  -     Jan Grabkowski  ...................................... 

Wicestarosta -     Tomasz Łubiński ...................................... 

Członek Zarządu -  Zygmunt Jeżewski           ...................................... 

Członek Zarządu -  Piotr Zalewski                   ...................................... 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3083/2018 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia  19 listopada 2018 r. 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi stanowi zadanie powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej i jest 

finansowane ze środków budżetu państwa.  

W związku z powyższym na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza otwarty 

konkursu ofert na powierzenie realizacji ww. zadania organizacjom pozarządowym lub podmiotom 

uprawnionym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). 

 Na realizację przedmiotowego zadania Wojewoda Wielkopolski przyznał Powiatowi 

Poznańskiemu na 2019 rok dotację celową w wysokości 525 750,00 zł. 

 

Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


