
UCHWAŁA NR 486/20 
ZARZĄDU POWIATU LIMANOWSKIEGO 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu Komisji Konkursowej  z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz   wyboru  
oferty na powierzenie realizacji  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą 

„prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”. 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 284) oraz Uchwały Nr IX/100/19 Rady Powiatu 
Limanowskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020 oraz Regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  
określającego tryb ogłoszenia, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów na realizację 
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania 
osób niepełnosprawnych oraz trybu rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań 
publicznych po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu 
Limanowskiego uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 czerwca 2020 r. powołanej przez 
Zarząd Powiatu Limanowskiego Uchwałą Nr 454/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej oraz zatwierdzenia wymogów i kryteriów dotyczących zlecenia zadania publicznego na 
powierzenie realizacji zadania  z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”. 

2. W celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych” wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną 
przez: Fundację „Opiekuńczość”, ul. Saska 4, 34-720 Kraków z miejscem realizacji zadania w Rabie 
Niżnej 1, 34-730 Mszana Dolna. 

§ 2.  

1. Powierzenie realizacji zadania wymienionego w § 1, nastąpi na podstawie umowy zawartej między 
uprawnionym podmiotem a Powiatem Limanowskim. 

2. Dotacja przyznawana będzie na osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. oraz na 
podstawie  decyzji administracyjnej o skierowaniu wydanej przed tym dniem.  Aktualnie dotacja przysługuje 
na 16 osób. 

3. Szacuje się, że w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2025 r. wysokość dotacji nie przekroczy kwoty  
2 686 080,00 zł. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu: 

᠆ w BIP Starostwa Powiatowego w Limanowej. 

᠆ na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej. 

᠆ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej. 
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§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Limanowskiego. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

1. Starosta: Mieczysław Uryga 

2. Wicestarosta: Agata Zięba 

3. Członek Zarządu: Wojciech Włodarczyk 

4. Członek Zarządu: Józef Jaworski 

5. Członek Zarządu: Czesław Kawalec 
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