
 

UCHWAŁA  Nr 43/ 55 /2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 lipca 2020  r. 

  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 z zakresu „Działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych” 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 t. j.)  
 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

  

 § 1. Rozstrzyga  się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych          

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 z zakresu „Działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

          § 2.  Środki na realizację niniejszej uchwały zostały określone w Uchwale Nr XV/16/2020 Rady 

Powiatu  Grudziądzkiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych            

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2020 r.   

           

          § 3. Z wybranym podmiotem, stosownie do postanowień w § 1 zostanie podpisana umowa 

określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. 

 

         § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 

         § 5.  Uchwała wchodzi  w  życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, na stronie internetowej www.powiatgrudziadzki.pl              

oraz na stronie www.bip.powiatgrudziadzki.pl. 

 

 

  

Zarząd Powiatu: 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

http://www.powiatgrudziadzki.pl/


 

 

Uzasadnienie 

 

W ramach ogłoszonego uchwałą Nr 41/36/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 02 czerwca 

2020 r. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu „Działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wpłynęła jedna 

oferta złożona przez organizację pozarządową.  

 

W dniu 01.07.2020 r. komisja konkursowa powołana uchwałą Nr42/43/2020 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 09 czerwca 2020 r. rozpatrzyła złożoną ofertę. W wyniku prac komisji 

wyłoniono ofertę rekomendowaną do realizacji w 2020 r. Nazwę wyłonionej w wyniku prac komisji 

oferty rekomendowanej do realizacji wraz z nazwą oferenta oraz  całkowitym kosztem realizacji 

zadanie i wnioskowanej ze środków PFRON dotacji na realizację wyłonionego w konkursie zadania 

przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 

  

Zgodnie z uchwałą Nr XV/16/2020 Rady Powiatu  Grudziądzkiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w 

sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu  w 2020 r.  na realizację w/w zadania w roku 2020 przeznaczono kwotę w wysokości 

6 000 zł. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


