
UCHWAŁA NR 1410/23 
ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.: „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego 

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 2021 r. poz. 2268 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/378/22 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Zarząd Powiatu w Wadowicach ustala, co następuje: 

§ 1. W treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.: "Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” przyjętego uchwałą nr 1387/23 z dnia 9 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Konkurs obejmuje Program, który będzie realizowany w terminie od 
dnia 20 marca 2023  r. do dnia 23 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że termin rozpoczęcia realizacji zadania 
może ulec zmianie w sytuacji nieprzekazania przez Wojewodę Małopolskiego środków finansowych dla 
Powiatu na dzień 20.03.2023 r.” 

2) Rozdział 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Przekazanie środków finansowych na konto Zleceniobiorcy nastąpi 
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Zleceniobiorcę poprawnie wypełnionych dokumentów 
rozliczeniowych, potwierdzających poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Zadania wydatki 
oraz dowodów zapłaty. Dokumenty rozliczeniowe Zleceniobiorca winien dostarczyć do PCPR w Wadowicach 
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Szczegółowe zasady dotyczące 
rozliczenia każdego miesiąca realizacji usług określać będzie umowa”.  

3) Rozdział 3 ust. 23 otrzymuje brzmienie: „Podmiot może odstąpić od realizacji Programu w przypadku 
przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas ma 
on obowiązek pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o swojej decyzji w ciągu 3 dni roboczych po podjęciu 
przez Zarząd Powiatu w Wadowicach uchwały o rozstrzygnięciu konkursu ofert”. 

4) Rozdział 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia środków Funduszu 
w sposób i terminach wskazanych w umowie zawartej z Powiatem”. 

5) Rozdział 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Termin składania ofert ustala się do dnia 6 marca 2023 r. do godz. 
15:30". 

§ 2. Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu w Wadowicach: 
 
1.Eugeniusz Kurdas 

  
2. Małgorzata Targosz-Storch 

  
3. Marek Ciepły 

  
4. Mirosław Sordyl 
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