
 

UCHWAŁA NR 416/2017 

ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 27 września 2017 roku 

 

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia  

31.12.2021 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 

prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 

wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 

r. poz. 697 ze zm.), w związku z art. 11, art., 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

W wyniku ogłoszenia konkursu ofert, po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, dokonuje 

się wyboru oferty Fundacji „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku na powierzenie 

realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu 

nowodworskiego. 

 

§ 2. 

Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

    (-) 

       Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 W dniu 15 września 2017 roku Komisja Konkursowa, której skład określa Uchwała  

Nr 403/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 sierpnia 2017 roku  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego 

konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2018 r.  

do dnia 31.12.2021 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 

prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla  

14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego, dokonała otwarcia ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie  

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

 Wpłynęła jedna oferta Fundacji „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą ul. Szeroka 80/81,  

80-835 Gdańsk, KRS: 0000385721. 

 Dokonano analizy zgodności oferty z wymogami określonymi ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 

697 ze zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie  

(tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 

 Komisja jednogłośnie stwierdziła, że złożona oferta spełnia wymogi formalne 

określone w ogłoszeniu i jest odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim konkurs. 

 Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej w wyniku, której 

oferta uzyskała 52 punktów na 64 możliwych, w związku, z czym Komisja Konkursowa 

pozytywnie zaopiniowała ofertę Fundacji „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą ul. Szeroka 

80/81,  

80-835 Gdańsk, KRS: 0000385721 na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu 

nowodworskiego. 

 Oferta spełnia kryteria zawarte w otwartym konkursie, a oferent daje gwarancję 

realizacji zadania. Koszt realizacji zadania wynosi 3.600 zł miesięcznie na jednego 

wychowanka i mieści się w przeznaczonej na powyższy cel dotacji na realizację całego 

zadania. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zgodna jest z założeniami 

Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał 

ludzki i społeczny(P2), cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał 

ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie. 

 

Starosta 

    (-) 

       Zbigniew Ptak 



 

 

 


