
Uchwała nr  1865/21 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 
– 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym 
i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) 

oraz art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535), 

Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

§1 

W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie  domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie dokonano wyboru oferty, złożonej przez Diecezjalną Fundacją 

Ochrony Życia w Opolu. 

§2 

1. Na realizację zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały w 2022 r. przeznacza się  

środki w wysokości 36.108,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto osiem złotych 00/100). 

2. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2023 r. będzie uzależniona od wysokości środków 

finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Opolskiego. 

§3 

Tryb i zasady realizacji zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały zostaną określone             

w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Opolu. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego: 
1. Henryk Lakwa, 
2. Leonarda Płoszaj, 
3. Krzysztof Wysdak, 
4. Joachim Świerc, 
5. Henryk Zapiór 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 

latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. 

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom 

pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Na podstawie art. 15 ust. 2h. – 2j oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) ogłoszenie wyników 

otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: 

1) nazwę oferenta; 

2) nazwę zadania publicznego; 
3) wysokość przyznanych środków publicznych. 
 
Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia 
wyboru lub odrzucenia oferty. 
 
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób 
określony w art. 13 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej 
zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji 
zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust .3 ww. uchwały o działalności pożytku publicznego. 

Komisja konkursowa opiniująca ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 

latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. 

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom 

pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarekomendowała 

Zarządowi Powiatu Opolskiego wybór oferty złożonej przez Diecezjalną Fundację Ochrony 

Życia w Opolu, jako gwarantującą prawidłowe wykonanie ww. zadania. 

 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie. 

 
 

 


