
UCHWAŁA Nr 2233/2021 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie zadań publicznych z pomocy społecznej 

polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022  

i prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-

2022  oraz zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. 

poz. 920), art. 19 pkt 11, art. 25,  art. 47 ust. 4 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwały Nr 

XXIII/292/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 r. 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 2021 w związku z uchwałą Nr 2158/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  

26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań 

publicznych z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych  

i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 oraz naboru kandydatów 

reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej, 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wybór oferty Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego  z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Hoża 1 na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu 

mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022. 

§ 2. Zatwierdza się wybór oferty Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego  z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Hoża 1 na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej na polegającego na prowadzeniu 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022. 

§ 3. Zatwierdza się preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 i 2022 rok z działu 

852, rozdziału 85220 § 2360 na realizację zadania, o którym mowa w § 1 uchwały. Preliminarz 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 



§ 4. Zatwierdza się preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 i 2022 rok z działu 

852, rozdziału 85203 § 2360 na realizację zadania, o którym mowa w § 2 uchwały. Preliminarz 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Zatwierdzone preliminarze, o których mowa w § 3 i 4 stanowią podstawę do zawarcia umów  

z Wykonawcą zadań. 

§ 6. Wyniki otwartych konkursów 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. 

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

Powiatowego w Poznaniu. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 2233/2021 

Zarządu Powiatu w Poznaniu  

z dnia 27 maja 2021 r.  

 

 

Uchwałą Nr 2158/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowił  

ogłosić otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z pomocy społecznej 

polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 oraz naboru kandydatów reprezentujących organizacje 

pozarządowe do składu Komisji Konkursowej. Na realizację wyżej wymienionych zadań oferty złożyła 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu. Oferty zostały sprawdzone pod 

względem formalnym i merytorycznym, stwierdzono w nich oczywiste omyłki pisarskie, które  dniu  

21 maja 2021 r. oferent skorygował. 

Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z ww. ofertami oraz wysłuchaniu informacji 

przedstawionych przez  p. Macieja Matuszewskiego -  z-cę dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i 

Zdrowia oraz  p. Anny Czerniak - dyrektor PCPR, która uczestniczyła w posiedzeniu Komisji z głosem 

doradczym, postanowiła wnioskować do Zarządu Powiatu w Poznaniu o przyjęcie ofert Fundacji 

Inicjowania Rozwoju Społecznego i udzielenie dotacji na realizację tych zadań. 

 

W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 

 


