Uchwała Nr 291/2020
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym
wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020
r. poz. 920), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 4 Uchwały Nr 233/2020 Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle
somatycznie chorych

Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje
§1
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz po zapoznaniu się z opinią
Komisji Konkursowej, postanawia się dokonać wyboru oferty złożonej przez Parafię RzymskoKatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Piłsudskiego 137, 38-540 Zagórz
i przyznać dotację na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu
pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w
okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2025 r. w wysokości 164 640,00zł (kwota
wnioskowana), z zastrzeżeniem, że wysokość przekazanych środków będzie równa wysokości
środków otrzymanych na ten cel z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Szczegółowe warunki
przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności oraz sposób rozliczenia udzielonej
dotacji zostaną określone w umowie.
§2
Wyniki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zostaną niezwłocznie ogłoszone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku:
www.bip.powiat-sanok.pl;
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2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku: www.powiat-sanok.pl oraz
stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku:
www.sanok.naszepcpr.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku.
§3
Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr 291/2020
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej
dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od
dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2025 r.

Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 2, ust. 2, ust. 4, art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.
1057) Zarząd Powiatu Sanockiego informuje, iż na mocy Uchwały Nr 291/2020 Zarządu
Powiatu Sanockiego z dnia 16 grudnia 2020r został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu
pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w
okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2025 r.
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji
konkursowej, Zarząd Powiatu Sanockiego dokonał wyboru oferty złożonej przez:
Parafię Rzymsko-Katolicką
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
ul. Piłsudskiego 137
38-540 Zagórz
Na dofinansowanie zadania w latach 2021-2025 przyznana zostanie kwota w wysokości
164 640,00 zł (kwota wnioskowana), z zastrzeżeniem, że wysokość przekazanych środków
będzie równa wysokości środków otrzymanych na ten cel z budżetu Wojewody
Podkarpackiego.
Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności oraz
sposób rozliczenia udzielonej dotacji zostaną określone w umowie.

