
UCHWAŁA NR 148/429/2021 
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z § 5 pkt 2, § 
6 ust. 2 pkt 1 i § 10 ust. 2 pkt 10 Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/161/2020 
Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 października 2020 r., Zarząd Powiatu Tczewskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyznaje się dotację dla Fundacji 
„Mały Bohater”, ul. Janusza Meissnera 6c/2, 80-462 Gdańsk. 

§ 2. 1. W 2021 roku przyznaje się środki finansowe do kwoty 225 600 zł, w tym do 189 632 zł 
jako dotację na utrzymanie bieżące, do 12 648 zł na bieżące naprawy i remonty oraz do 23 320 zł na 
wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny dla umieszczonych w niej podopiecznych. 

2. Dotacja na jedno dziecko w kwocie 3950 zł miesięcznie w 2021 r. przysługuje proporcjonalnie 
do liczby dni faktycznego pobytu dziecka w placówce w miesiącu kalendarzowym. 

3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej. 
Zarząd nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku nieprzedłożenia 
zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do dnia wyznaczonego 
na podpisanie umowy, lub gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające 
wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

4. Dotacja przysługuje przy założeniu, że w placówce przebywać będzie ośmioro dzieci. 

5. Zarząd Powiatu zastrzega sobie zmianę wysokości dotacji w zależności od liczby dzieci 
faktycznie przebywających w placówce. 

§ 3. 1. Wyznacza się Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie do sprawowania 
kontroli finansowej związanej z realizacją zadania. 

2. Do sprawowania bieżącego nadzoru i kontroli merytorycznej w zakresie realizacji zadania, 
wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Starosta Tczewski 
 
 

Mirosław Augustyn 

 
Członek Zarządu 

 
 

Bogdan Badziong 

 
Członek Zarządu 

 
 

Waldemar Pawlusek 

Wicestarosta 
 
 

Andrzej Flisik 

 
Członek Zarządu 

 
 

Krzysztof Korda 
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UZASADNIENIE

Uchwałą nr 140/411/2021 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 marca 2021 r. ogłoszono konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego. Na konkurs wpłynęła jedna oferta z Fundacji „Mały Bohater”, ul. Janusza

Meissnera 6c/2, 80-462 Gdańsk.

Komisja Konkursowa oceniła pozytywnie złożoną ofertę uznając, że spełnia ona wymagane kryteria dla

prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Wysokość dotacji na kolejne lata zostanie określona w uchwałach budżetowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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