
UCHWAŁA NR 155/2015
ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia    22 grudnia    2015 roku

w sprawie: wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego
z  zakresu  pomocy  społecznej  pod  nazwą:  „Prowadzenie  domu  pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na terenie
powiatu sieradzkiego" oraz ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 25 ust 1, 4 i 5, ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 163, 693, 1045, 1310),
art.5 ust.2 pkt.1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, art. 13 ust.1 oraz art. 15 ust. 2a,
2b,  2d, 2da,2g,2h,2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2014 poz. 1118, 1138, 1146,  z 2015
r. poz. 1255, 1333, 1339.), Zarząd Powiatu Sieradzkiego  uchwala co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
pod  nazwą  „Prowadzenie  domu  pomocy  społecznej  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych  intelektualnie  na  terenie  powiatu  sieradzkiego”  wybiera  się
ofertę złożoną przez:

 Centrum Łódzko - Sieradzkie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego, ul. Obywatelska 60, 93-562 Łódź.

§ 2.1.  Zawrzeć  umowę z  Centrum Łódzko  -  Sieradzkim Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego na realizację zadania wymienionego
w § 1. 

2. Dotacja  przyznawana  będzie  na  osoby  przyjęte  do  domu  pomocy
społecznej na podstawie decyzji administracyjnych o skierowaniu wydanej przed
01.01.2004r. i ulegać będzie zmianie w zależności od liczby tych osób. W miesiącu
grudniu 2015r. dotacja na jednego mieszkańca wynosi 1.914,00 zł.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu:
—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.

Przewodniczący Zarządu - Dariusz Olejnik ……………………

Członek Zarządu - Mariusz Bądzior ……………………

Członek Zarządu - Edward Szewczyk ……………………

Członek Zarządu - Michał Wzgarda ……………………


