
 

UCHWAŁA Nr 468/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 14 października 2021 r. 

 

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe  

z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jej realizacji  

w 2021 roku 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 9201) i art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15 ust. 2 pkt 2j 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.2) oraz § 5 pkt 2 ust 1 załącznika do Uchwały nr XX/120/2020 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 

Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na wykonanie zadania 

publicznego związanego z realizacją samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej 

polegającego na wsparciu opiekunów faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze  

i asystenckie w powiecie toruńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych nr Projektu 

RPKP.09.03.02-04-0074/20. 

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa powyżej wybiera się ofertę złożoną przez 

Fundację Agencji Służby Społecznej z Warszawy, której na realizację ww. zadania udziela się dotacji 

w wysokości 109 203,34 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście trzy złote 34/100). 

 

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej powiatu toruńskiego, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego  

w Toruniu przy ul. Towarowej 4 – 6. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       

 Przewodniczący posiedzenia 

    Starosta Toruński  

 

        Marek Olszewski 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, 

poz. 1243 i poz. 1535. 


