
UCHWAŁA NR 249/2016
ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia   03      sierpnia 2016 roku

w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w zakresie przeprowadzenia wielospecjalistycznej 
terapii dzieci do 6 roku życia dla wychowanków rodzin zastępczych  
uczestniczących w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na 
rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim” 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – usługi społeczne                           
i zdrowotne oraz ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art.5 ust.2 pkt.1, 

art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, art. 13 ust.1 oraz art. 15 ust. 2h i ust. 4 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 239 i 395), Zarząd Powiatu 

Sieradzkiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu realizacji zadania publicznego w zakresie 

przeprowadzenia wielospecjalistycznej terapii dzieci do 6 roku życia dla 
wychowanków rodzin zastępczych  uczestniczących w projekcie „Po 
stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie 
sieradzkim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – usługi 
społeczne i zdrowotne wybiera się  ofertę złożoną przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu, 
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

2. Wysokość dotacji na finansowanie określonego w ust. 1 zadania 

wynosi 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100). 

§ 2. Zawrzeć ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 

Dary Losu w Sieradzu umowę na realizację zadania wymienionego w § 1.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu:

— w BIP Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

— na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
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— na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sieradzu i 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście 

Sieradzkiemu.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1……………………………….…………. 2………………………………………

Przewodniczący Zarządu Mariusz Bądzior              Członek Zarządu Marek Kanicki

3. ……………………………..…… 

4…………………………………….…

 Członek Zarządu Edward Szewczyk                             Członek Zarządu  Michał Wzgarda
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