
Zwząd P owiafu Wie lickic go
Rynek Gorny 2

32-020 1Wieliczka

Na podstawie art- 32 ust" ]" ustawy z
(tj" Dz. U, z 2019r, paz. 51l z pozn.
2h uslawy z dnia 2ą kwietnia 2003 r^

(Łj" Dl". U" 7 20] 9r" pcz, 688), Zarl.ąd

1" PosŁanawia się prł_yz,nac
3.528.000,00 zł" w tyrn:

a ) w 2"02a ro ku
b) w 2a2I roku
c) w ż022 rcku
d) w 2023 roku
e) w 2024 roku

$Jęhwm&m ffir 7/?-06/ZO1
fraruądu Powiatu WieIickiego

z, dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
własnego Powiatu Wielickiego w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą! ,,Provvadzenie w okresie od 1 stycznia 202o roku do 31
grudnia 2a2.4 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyinego w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu
Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia".

dnia 5 czerwca 199B r. o sarn orządzie powiatowym
zffi"), art. 5 ust" 2 pkt 1 oraz art. ]"5 ust. ]" i ust.
c działalnoŚci pozytku publicznego io wolontariacie
Powiaiu Wielickiego uchwala/ co r)astępuje r

1

W związku z roz.str7-ygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego
Powiatu Wielickiego w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
,,Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31_ 9rudnia 2024 roku koedukacyjnej
placówki opir:kuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju w budynku
stanowiącym własno:iĆ Powiatu Wielici<iego dla 14 dzieci powyzej 1O roku życia"
przyjtnu;e się do realizacji ofertę na,,Prowadzenie koedukacyjne3 placówki opiekuńczo
wychowawczej typtl socjalizacyjnego w l(łaju w budynku stanowiącym własność Powiatu
Wielickiego dla 14 dzieci powyzej 10 roku życia", złożoną przez Caritas Archidiecezji
Krakowskiej z siedzibą w Krakowie ul. M" Ossowskiego 5.

2

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 rlo niniejszej uchwały.

3

zada n ia w latach 2020 2024 ogółem

kwota dotacji na dziecko umieszczorle w placówce wynosiĆ będzie:
w 2020 rol<u - 4,000,00 zł.
w 2021 roku : 4.].00,00 zł.
w 2022 roku - 4.2O0,0O zł.
w 2023 roku - 4,300,00 zł,
w 2024 roku - 4.400,00 zł.



Wykonanie uchwały powierza
w Wie!iczce.

Ą

się dyrektorowi Powiatowego Centru m Pomocy Rodzinie

Uchwała wch odzi w zycie

5

z dniem podjęcia.

'tr?a ciołek


