
UCHWAŁA NR 511/2021
ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 12 listopada 2021 roku

w  sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  zlecenia  zadania  publicznego  na 
powierzenie realizacji  zadania  z  zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) pod 
nazwą: „ Prowadzenie  placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Na podstawie  art.  4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920),  art.229 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.821 
ze zm.) art. 4 ust.1 pkt 1 art.5 ust.2 pkt. 1,  art.  11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3,  art.  13 ust.1, 
art.16 ust.1,  2 i  3 oraz  art.  15 ust.  2a,  2b,  2d,  2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057) oraz 
art. 86 ust.1 pkt 4 i art. 86 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2021 r. poz.1285), Zarząd 
Powiatu Sieradzkiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst  
jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 821 ze zm.) pod nazwą „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-  
wychowawczej  typu  socjalizacyjnego”.  Treść  ogłoszenia  o  otwartym konkursie  stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala realizację zadania na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r.
§  2.1.  Zarząd  Powiatu  Sieradzkiego  powoła  Komisję  Konkursową  celem 

przedłożenia propozycji co do wyboru oferty.
2.  W  skład  Komisji  Konkursowej  wejdą  przedstawiciele  Zarządu  Powiatu 

Sieradzkiego,  organizacji  pozarządowych,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  reprezentują  oni 
organizacji,  która  złożyła  ofertę  w  konkursie  oraz  inne  osoby  wskazane  przez  Zarząd 
Powiatu Sieradzkiego.

3.  Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  zostaną  wybrani  na  podstawie 
naboru ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w dniu ogłoszenia konkursu ofert. Ogłoszenie  
o naborze stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4.  Komisja  Konkursowa  może  działać  bez  udziału  osób  wskazanych  przez 
organizacje pozarządowe w przypadkach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Sieradzkiego.
§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie podlega publikacji poprzez zamieszczenie:

 w BIP Starostwa Powiatowego w Sieradzu,
 na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
 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 Kazimiera Gotkowicz

3. ……………………………..…… 4…………………………………….
 Członek Zarządu Tomasz Baliński              Członek Zarządu  Jan Hankiewicz

5. …………………………………..
Członek Zarządu Artur Sterna


