
, Zarząd Powiatu Grodziskiego 
F 2. ron. 5.4. zoz;1.. 

Uchwała Nr ................ ~~.~ . .l..2022 

Zarządu Powiatu Grodziskiego 

z dnia .................... lq .. : .. ~ ."'!. .· .... 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego 

z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu 

na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.), art. 11 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 15 ust. 2h, 2j 
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 
r. poz. 1327 ze zm.) oraz § 6 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr 305/XXXVII/21 Rady Powiatu Grodziskiego 
z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2022 r. Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, 
co następuje: 

§1 

1. Zatwierdza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania 

publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na 

prowadzeniu na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci i powierza się jego wykonanie 

podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu - Stowarzyszeniu Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" 

z siedzibą w Wólce Grodziskiej 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie w/w zadania powierza się Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, a nadzoru finansowego - Wydziałowi 

Finansowemu Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

§2 

Upoważnia się łącznie Starostę Grodziskiego - Pana Marka Wieżbickiego i Wicestarostę Grodziskiego - Pana 

Krzysztofa Filipiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grodziskiego - Pani Ewy Szadkowskiej, 

do podpisania umowy na realizację zadania z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu -

Stowarzyszeniem Dla Dzieci i Młodzieży "InspiraCja" z siedzibą w Wólce Grodziskiej 33, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. 

§3 

1. Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatu Grodziskiego, na stronach portalu internetowego Powiatu Grodziskiego i Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 

w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały . 

2. Wykonanie uchwały w powyższym zakresie powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
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Ogłoszenie 

Załącznik do Uchwały Nr . ~~~ /2022 
Zarządu Powiatu Grodziskiego 
z dnia .. ?g. :.1~ .. 2022 r. 

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego 

z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu 

na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 447 ze zm.), art. 11 ust. l, 2 i 4 oraz art. 15 ust. 2h, 2j 

i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 

r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr 305/XXXV11/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2021 

roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami na 2022 r. Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza, że zadanie publiczne z zakresu ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu na terenie powiatu 

grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci powierza Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą 

w Wólce Grodziskiej 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

Na realizację zadania zostały przeznaczone przez Powiat Grodziski środki budżetowe w wysokości: 

- w 2023 roku - 974 400,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) 

- w 2024 roku - 1071 840,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści 

złotych) 

- w 2025 roku - 1179024,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia 

cztery złote) 

Grodzisk Mazowiecki. .... Za Zarząd Powiatu Grodziskiego 


