
UCHWAŁA NR 133/291/2022 
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej pn. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Powiecie Białobrzeskim 
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.)', w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)2 
oraz na podstawie art. 13 i art. 16 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. 
zm. )3, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd Powiatu Białobrzeskiego wykonując uchwałę nr 129/284/2022 z dnia 20 stycznia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. usługi asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej w Powiecie Białobrzeskim w ramach Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, w oparciu o wypracowane opinie Komisji 
Konkursowej, postanowił wybrać Fundację Sportu Zdrowia i Turystyki EST z siedzibą w 
Warszawie na przeprowadzenie zadania publicznego pn. usługi asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej w Powiecie Białobrzeskim w ramach Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, łączna kwota środków finansowych w formie 
powierzenia w 2022 roku wynosi 744.600,00 zł. 

§ 2. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie przed datą realizacji zadania 
umowy z zachowaniem formy pisemnej. 

§ 3. Podmiot, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po zakończeniu realizacji zadania 
zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych sprawozdań z wykonania zadań na 
zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 2 i art. 18 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Powiatu Białobrzeskiego oraz na tablicy ogłoszeń Powiatu Białobrzeskiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białobrzegach. 

1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834 
2 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 
2270 
3 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490 



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta 
Sylwester Korgul 

ZARZĄD 

POWIATIJ BIAWBRZESKIBGO 

Wicestarosta 
Bartłomiej Kowalczy 

Anna Dudkiewicz 

Leszek Gałkowski 

Ryszard Regulski 



UZASADNIENIE 

Powyższa Uchwała jest następstwem ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2022 r. otwartego 
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 
pn. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Powiecie Białobrzeskim w ramach 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. Komisja Konkursowa 
powołana Uchwałą Nr 131/287/2022 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 lutego 2022 
r. w toku prac nad oceną złożonych ofert stwierdziła, że w terminie wpłynęła 1 ważna oferta, 
spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa dokonała oceny 
ofert i zarekomendowała ofertę Fundacji Sportu Zdrowia i Turystyki EST z siedzibą w 
Warszawie. 

ZARZĄD 

POWIATIJ BIAWBRZESKIEGO 


