
UCHWAŁA Nr 119/2018 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty oraz zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu 

Powiatu Poznańskiego na powierzeniu zadania publicznego polegającego na „Realizacji 

zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego  

w 2019 r.” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 32 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2137), uchwały Nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 

2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w roku 2019 w związku z uchwałą Nr 3082/2018 Zarządu Powiatu 

w Poznaniu z dnia 19 listopada 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych  

z terenu powiatu poznańskiego w 2019 r.”, 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B na 

realizację zadania Powiatu Poznańskiego w roku 2019 z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób 

doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku”. 

§ 2. Zatwierdza się  preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok z działu 851 

rozdziału 85158 § 2360 na realizację zadania, o którym mowa w § 1 uchwały. Preliminarz stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały 

§ 3. Zatwierdzony preliminarz, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały stanowi podstawę do zawarcia 

umowy z wykonawcą zadania. 



§ 4. Wyniki otwartego konkursu ofert podlegają publikacji na stronie internetowej Powiatu 

Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego 

(www.bip.powiat.poznan.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  -     Jan Grabkowski  ...................................... 

Wicestarosta -     Tomasz Łubiński ...................................... 

Członek Zarządu -  Antoni Kalisz  ...................................... 

Członek Zarządu -  Piotr Zalewski                   ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 119/2018 

Zarządu Powiatu w Poznaniu  

z dnia 28 grudnia 2018 r.  

 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) jednostka samorządu terytorialnego może 

zlecić wykonywanie zadań izby wytrzeźwień innej placówce lub utworzyć taką placówkę. 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 3082/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób 

doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku”. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Poznańskiego, na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Starostwa. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). W wyniku 

ogłoszenia o konkursie została złożona jedna oferta. 

Komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 94/2018 z dnia  

21 grudnia 2018 roku, na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 r. zaopiniowała pozytywnie złożoną  

w konkursie ofertę – Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie. Oferta spełnia wymogi formalne 

określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Średnia liczba punktów przyznana ofercie przez komisję 

konkursową wynosi 85,67 pkt (na 100 pkt możliwych). 

 

W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 

 


