
UCHWAŁA NR 826/21 
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w latach 2022-2024 dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób 
upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych 

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, ust 4 i ust. 5  ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) oraz 
art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h i ust. 4 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.), w związku z Uchwałą Nr 795/21 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 
23 listopada 2021 r. 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  
uchwala: 

§ 1.  
1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w latach 2022–2024 dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób 
upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych  zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 grudnia 
2021 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Środki publiczne na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości: 
4 171 194,00 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt 
cztery złote 00/100),  w tym na rok 2022: 1 317 066,00 zł (słownie: jeden milion trzysta 
siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) przekazane zostaną w trybie umowy 
o powierzenie realizacji zadania publicznego wyłonionemu w wyniku konkursu oferentowi:  
Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach, ul. 
Lędzińska 6, 43-140 Lędziny. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 
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§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Starosta 
 
 

Bernard Bednorz 

 
Wicestarosta 

 
 

Konrad Mateja 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jerzy Mantaj 

 
Członek Zarządu 

 
 

Łukasz Odelga 
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Załącznik do uchwały Nr 826/21
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.
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