
UCHWAŁA Nr 222.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29.12.2017 

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817 

ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 2077), Uchwały XXXV/214/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 

2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z  

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, oraz Uchwały  

Nr 212.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia 

realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 20 grudnia 2017 roku,               

Zarząd Powiatu wybiera ofertę realizacji zadania publicznego w formie wspierania zadania 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

§ 2 

Zestawienie ofert, w tym wybrana oferta oraz kwota udzielonej dotacji, o której mowa w § 1, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest podstawą zawarcia umowy z wykonawcą 

zadania. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

   § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Członkowie Zarządu : 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Witold Jankowski /-/                         

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Grażyna Jany /-/                 

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska /-/     

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Michał Błażejewski /-/   

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Zenon Kasprzak /-/      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 222.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29.12.2017 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

Uchwałą Nr 212.V.2017 Zarząd Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2017 roku 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

W budżecie na ten cel zaplanowana została łączna kwota w wysokości 60.000 zł. 

Korzystając z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Kępińskiego powołał w drodze 

uchwały Nr 218.V.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Komisję Konkursową do spraw 

opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy 

społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Komisja opiniowała złożone oferty na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017 r.  

i po sporządzeniu protokołu z przebiegu postępowania wraz ze zbiorczym wykazem ofert  

i propozycją wysokości dotacji, przedkłada go Zarządowi, który podejmuje ostateczną 

decyzję w sprawie wyboru ofert. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe. 

 

 

 

       /-/ Witold Jankowski 

 Starosta Powiatu Kępińskiego 

 



 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 222.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29.12.2017 

 
 

ZESTAWIENIE OFERT ORAZ KWOTY UDZIELONYCH DOTACJI 

 

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

RAZEM       60.000,00 zł 

 
 

 

 

Lp. Nazwa oferenta 
Nazwa zadania 

Całkowity koszt 

zadania 

Kwota 

wnioskowana 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

1. 

Caritas Diecezji Kaliskiej Zadanie z zakresu pomocy społecznej – 

prowadzenie ośrodka interwencji 

kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego 

86.412,68 zł 
60.000,00 zł 

60.000,00 zł 


