UCHWAŁA NR 152/21
ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub
innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 31, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.1) ) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarząd Powiatu Będzińskiego powierza realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby,
sprawującej opiekę nad dzieckiem Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
i przyznaje środki publiczne na ten cel w wysokości 163 000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Będzińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec ........................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk ................................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski ............................................
Członek Zarządu: Halina Mentel ...................................................
Członek Zarządu: Marek Rajca .....................................................

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje
możliwośc zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie ogłaszanego
otwartego

konkursu

ofert.

W

wyniku

otwartego

konkursu

ofert,

przeprowadzonego

zgodnie

z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 132/21 z dnia 28 września 2021 r. wyłoniona została organizacja
pozarządowa, która w roku 2022 będzie realizowała zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej,
polegające na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej
opiekę nad dzieckiem, to jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej, który będzie pełnił powierzone mu zadanie w
Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu.
W związku z powyższym niezbędne jest przyjęcie niniejszej uchwały w sprawie powierzenia realizacji w
2022 r. zadania publicznego.
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