
Uchwała Nr  171/330/2017 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27  grudnia  2017 roku 

 

w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,  

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 

tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2020 roku 
 
 

Na podstawie art.  32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm) oraz art. 5 ust 4 pkt 2, art. 15 ustawy  
z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817  
z późn. zm.),  Zarząd Powiatu uchwala co następuje:  
 

§ 1 

 
Dokonuje się wyboru oferty oraz rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego 

ogłoszonego Uchwałą Nr 166/319/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji  zadania publicznego  
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 
osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle 
psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego ” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku w następujący sposób: Prowadzenie domu pomocy społecznej 
dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób 
przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 
stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zostanie powierzone Siedleckiemu 
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.  

 
    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od 

dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wynosi 95.400 zł.  
1) W roku 2018 w wysokości:  31.800 zł 
2) W roku 2019 w wysokości : 31.800 zł 
3) W roku 2020 w wysokości : 31.800 zł 

 
Powyższa Kwota dla roku 2018  została określona w  projekcie budżetu zaakceptowanym przez 
Zarząd Powiatu w Siedlcach  -  Uchwałą Nr 163/309/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.   
Kwoty prognozowane na lata 2019 i 2020 przyjęto szacunkowo w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2018-2021.  
 
Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uzależniona 
będzie od wysokości  środków zatwierdzonych w budżecie powiatu na każdy rok i będzie 
ustalana w drodze aneksu do umowy w oparciu o środki finansowe przekazywane  
Zleceniobiorcy na realizację zadania w danym roku budżetowym.   
 



Kwota dotacji może ulec zmianie w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji za 
osobę skierowaną przed dniem 1 stycznia 2004 roku adekwatnie do wysokości dotacji 
otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach 

 

§ 3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach, stronie 

internetowej Powiatu Siedleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

  

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      STAROSTA  
                                                                                                                    /-/ Dariusz Stopa 

            
                                      

 


