UCHWAŁ

^Nń.?...l201g

Z ARZ ĄDa POWIATU RAD OMSKIE GO
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sPrawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofeń na realżację zadaniapublicznego
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2022.
Na podstawię art. 4 ust. 1 pkt, Ia i 32 oraz art. 15 ust. 2h i zjustawy

o

działalnościpożytku publicznego

i

z dńa24 kwietnia2}}3t.

wolontariacie (t,1..Dz.IJ.2018.450 z późn. zln.) oraz

Uchwały Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Radomskiego

z

dnia 06 grudnia 2018r. w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny

i sYstemu pieczy zastępczej w latach 2019 - 2022 i zńącznikanr

1 do tej

uchwały, postanawia

się co następuje:

§1
W oParciu o opinię Komisji Konkrrrsowej dokonuje się wyboru ofertzŁożonychprzez:

1.

=

Caritas DteceĄi Rd8omskiej na realizację zadania ,,zapewnieńe opieki i wychowania
dzieciom ptzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej".

Dotacja będzie przekazywana na kaZde dziecko od momentu jego umieszczenia
w placówce w ratach miesięcznych - wysokośó dotacji na20I9r. na jedno dziecko 3.428
zN. Zadanie w/w podlega wykonaniu

w okresie od stycznia 2019 roku do grudńa 2022

roku. Wysokośćdotacji ptzekazanej w kolejnym roku budzetowym jest uzależniona od
wysokoŚci Środków zaplanowartych w budżecię na realizaĄę zadaria

i

ustalana będzie

w drodze aneksów do zawartej rrmowy.

-

Towaruystwo Ptzyjaciół Dzieci OddziŃ Powiatowy Starostwa Radom

na

rcalizację

zadania,,zaperłmienie opieki i wychowania dzieciom przęz organizowanie i prowadzenie

Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dzięł,nego" - wysokośćdotacji na2019

r,

- 198.000 zł.

=

Stowarzyszenie narzeczwspierania Rodzin,§owe perspektyryy" rrazadartie ,,organizaqa
grup wsparcia dla rodzinzastępczych"

- wysokośćdotacji na20l9

2. Złożone oferty spełniają wymogi określone w ustawie

r. - 20.000,00 zł.

o dziŃa|ności pożytku publicznego

i o wolontariacie oraz waruŃi i kryteria ogłoszonego konkursu.

§2
P

rzy znana wys oko śćdo fi nans ow ania na rcalizacj ę w l w

zadń

zo stanie p

od

ana do wi adomo ści

publicznej poprzęz umięszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego

i

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na stronie http://www.spradom.finn.pl oraz

www.pcprradom.finn.pl a takżę na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. TadeuszaMazowieckiego

i Powiatowego

7,26-600 Radom.

§3
Wykonanie uchwały powrcrza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomiu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:

1.

Waldemar Trelka
- Przewodniczący

2.

Roman Frąk

a

Zbigniew Dziubasikil

4.

Krzysźof Kozeta

5.

zdzisław Mroczkowski

