
UCHWAŁA NR 44/1/2018
ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie wyboru oferty

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz.U z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd 
Powiatu Mikołowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym 
w okresie od 22 października 2018 r. do 20 listopada 2022 r. - złożonej przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie, 43-190 Mikołów, plac 
Salwatorianów 4.

§ 2. 1. Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego  
w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz na stronie internetowej Powiatu 
Mikołowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mikołowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Mikołowski

Henryk Jaroszek

Członek Zarządu Powiatu 
Mikołowskiego

Joanna Bieniek-Strączek

Wicestarosta Powiatu 
Mikołowskiego

Marek Szafraniec

Członek Zarządu Powiatu 
Mikołowskiego

Henryk Zawiszowski
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Załącznik do uchwały Nr 44/1/2018

Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 22 października 2018 r.

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) zawiadamia, że:

otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym pod nazwą „Profilaktyka zaburzeń 
wczesnodziecięcych oraz minimalizowanie skutków niepełnosprawności fizycznej, ruchowej 
i intelektualnej dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego” w okresie od 22 października 2018 r. do 
20 listopada 2022 r. ogłoszony na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity ze zmianami), art. 11 ust.1 i art 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) został rozstrzygnięty.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonał wyboru 
oferty złożonej przez:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie, 
43-190 Mikołów, plac Salwatorianów 4.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 260 000 zł.

Zgodnie z harmonogramem w poszczególnych latach:

2018 r. –  200 000,00 złotych,

2019 r. –  265 000,00 złotych,

2020 r. –  265 000,00 złotych,

2021 r. –  265 000,00 złotych,

2022 r. –  265 000,00 złotych.
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