
 

Uchwała Nr 86/188/2016 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO 

z dnia 4 maja 2016 r. 

                                                                                                              

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 

publicznego - zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: Placówka opiekuńczo 

– wychowawcza typu socjalizacyjnego z 2 miejscami interwencyjnymi dla 14 dzieci na 

terenie powiatu kartuskiego 

 

 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.1)), art. 93 ust. 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 575) oraz uchwały Nr 80/174/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia  

6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 

publicznego - zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu socjalizacyjnego z 2 miejscami interwencyjnymi dla 14 dzieci na terenie 

powiatu kartuskiego 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego  

w składzie:  

1. Janina Kwiecień – Starosta Kartuski,  

2. Bogdan Łapa – Wicestarosta, 

3. Zdzisław Sokół – Członek Zarządu,  

4. Janusz Bystron – Członek Zarządu,  

5. Piotr Leszczyński – Członek Zarządu,  

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Udziela się dotacji w formie powierzenia Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska w kwocie 1 191 141,00 zł (jeden milion 

sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści jeden złotych, 00/100) na zlecenie realizacji 

zadania publicznego pod nazwą „Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z 

2 miejscami interwencyjnymi dla 14 dzieci na terenie powiatu kartuskiego”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 i na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Starosta Kartuski 

/-/ Janina Kwiecień 

 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 395. 



 

Uzasadnienie 

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 

publicznego - zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu socjalizacyjnego z 2 miejscami interwencyjnymi dla 14 dzieci na terenie 

powiatu kartuskiego odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

 
Aleksandra Kuczkowska  

Kierownik Referatu Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi    

  

 
 

 

 

 

 


