
UCHWAŁA NR 422/2021 
ZARZĄDU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 r. 

w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 ze zm.)1) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zm.)2) 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Dokonuje się przyjęcia oferty (zgłoszonej w ramach otwartego konkursu ofert) na zlecenie w 2021 r. 
realizacji zadania publicznego Powiatu Bolesławieckiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
z niepełnosprawnościami – wymienionej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Udziela się dotacji – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na 
dofinansowanie realizacji zadania oferentowi, którego oferta wymieniona została w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bolesławieckiemu. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r., poz. 2020; Dz. U. z 2021 r., poz. 1038. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu 
Bolesławieckiego 

 
 

Mirosław Horzempa 

 
Członek Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego 
 
 

Jolanta Deberna 

 
Członek Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego 
 
 

Ryszard Kalus 

Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Bolesławieckiego 

 
 

Tomasz Gabrysiak 
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Załącznik 

do uchwały Nr 422/2021 

Zarządu Powiatu Bolesławieckiego  

z dnia 2 lipca 2021 r. 

 

     

 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość 

przyznanej  

dotacji (w zł) 

1. Fundacja Aktywnej 

Rehabilitacji FAR 

II Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji 7.000,00 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:  

 

Podjęcie uchwały postanawia o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zlecenie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2021 r. w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Aktualny stan faktyczny i prawny:  

 

Uchwałą Nr 397/2021 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 24 maja 2021 r. 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta od organizacji pozarządowej. Rozpatrzono ją pozytywnie – 

przyjęto do realizacji przedstawione przez oferenta zadanie publiczne wskazane w załączniku 

do uchwały i przyznano dofinansowanie na jego realizację.  

 

Konsekwencje finansowe dla budżetu Powiatu: 

 

Realizacja uchwały nie wywołuje konsekwencji finansowych dla budżetu Powiatu. Środki 

PFRON są środkami pozabudżetowymi. 

  

Uzgodnienia i konsultacje: 

 

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzone zostało zaopiniowaniem oferty przez Komisję 

konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Zarządu Powiatu Bolesławieckiego. 

 

Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: 

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu: 

 Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia,  

 Referat Organów Powiatu. 
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