UCHWAŁA Nr 167/224/2014
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów
i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy
bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji
osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich
aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia
umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania
pomocy w procesie ich rehabilitacji
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t.) w związku
z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów
1 warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy
bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie
ich rehabilitacji, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
1. Krzysztof Mackiewicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organy administracji publicznej wspierają lub powierzają realizację zadań ze sfery
zadań publicznych, określonych w art. 4 wyżej cytowanej ustawy, przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.
Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W myśl ustawy (art. 13 ust. 2) ogłoszenie wymaga ujęcia następujących informacji:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
3) zasad przyznawania dotacji;
4) terminu i warunków realizacji zadania;
5) terminu składania ofert;
6) trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert oraz terminu dokonania
wyboru ofert;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych
z nimi kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Jednym z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym jest organizowanie i prowadzenie szkoleń,
kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy
bezpośrednio
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niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie
ich rehabilitacji. Środki finansowe przeznaczone na tego rodzaju zadanie zostały zabezpieczone
w Uchwale nr XXXVI/194/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok
2014 w wysokości 5.000 zł.
Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

