
POWIAT POLICKI 

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU 

POWIATU W POLICACH 

z dnia 

5 lipca 2017 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia  wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych polegającego             

na kontynuacji realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych 

o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, 

przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących 

mieszkańcami Powiatu Polickiego   

 

Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 

pkt 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje: 

 

Uchwałą Nr 661/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 

polegającego na kontynuacji realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych               

o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób               

z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego dokonano wyboru 

oferty Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło             

w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Janusza Korczaka 57, złożonej w ramach 

ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Policach otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie, o którym mowa powyżej. 
  

Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał się do przekazania ww. podmiotowi na realizację 

przedmiotowego zadania publicznego dotację w wysokości 57 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 

siedem tysięcy złotych).           

 

Zadanie publiczne, o którym mowa powyżej, będzie realizowane od dnia 7 lipca 2017 r.            

do dnia 31 grudnia 2017 r.  

 

Warunki i zasady przyznania i rozliczenia ww. dotacji zostaną szczegółowo określone                

w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Polickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu             

w Policach a podmiotem, który uzyskał zlecenie na realizację ww. zadania publicznego.  

 

 

 Wicestarosta Policki 

 Mariusz Sarnecki 

 

 

Na oryginale właściwy podpis  

 

 

 



 


