
UCHWAŁA NR 825/21 
ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej w 2021 r. pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" , finansowanego ze środków 

pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1787 ze zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1876 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały nr XX/206/20 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Zarząd 
Powiatu w Wadowicach ustala, co następuje: 

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz rozpatrzenia propozycji Komisji 
Konkursowej udziela się dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
w 2021 r. pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Fundacji „Promyczek”, ul. Starowiejska 17a, 34-120 
Andrychów - wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Wspieram samodzielność - asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej 2021”: 216 384,00 zł (słownie złotych: dwieście szesnaście trzysta osiemdziesiąt cztery 00/100) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu w Wadowicach: 
 
1. Eugeniusz Kurdas 

 2. Beata Smolec 

 3. Mirosław Sordyl 

 4.  Marek Ciepły 

 5. Małgorzata Targosz - Storch 
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