UCHWAŁA Nr 18/31i2011
ZARZĄDU PoWIATU BIALOBRZESKIEGo
z dnia 12 sierPnia 2011r'
w zakresie pomocy
rv sprawie ogłoszeniakonkursu ofeń na realizacjęzadań publicznych
Bialobrzeskiego
spolecznejw 2011 r. tj. utworzenie i prowadzeniena terenie Powiatu
- Śrorlowiskorła Dom
ośrodka wŚparcia dla osób z zaburzeniami psycbicznymi
w ramach
samopomocy dla 30 osób celem zabezpieczeniadoraźnejopieki i ochlony
umiejętności
ind1widualnych lub zespołowychtreningół' samoobsługii treningów
umiejętnościw
społecznych,polegających!a naucel rozwijaniu lub podtrzym}.$'aniu
dnia codziennegoi funkcjonowaniaw życiuspołecznym.
zakresieczynności
powia1owym(tekst
Na podstawieań' 32 ust. 1 ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządzie
jednolityDz. U' f2001 I. nr 142.,poz.I59fz późn.zm.)'w zwią.zkuz arl.4ust. 1pl.t. 1 oraz
32iań'13usta\łTZdnia24kwietnia2003r'odziałalnościpoż}'tkupublicznegoio
oraz Uchwały
wolontariacie(tekst jednolity Dz. |l. z 2010 r. Nr 234 poz. 7536 )
z dnia 10 listopada2010 roku w sprawie
Nr XLII/263/10Rady Powiatu Białobrzeskiego
ramacb
przyjęcia prognmu współpracyz organizacjamipozarządowyrri olaz mieszkańcamiw
inicjatywylokalnejna lala 2011'2015.zaźądzaco następuje:

s1.

w zakesie pomocy
ogłosićotwafiykontursofelt na lea]izacjęzadń publicznychw 2011roku
społecznej' zgodnie z treściąza]lącznikam 1 do niniejszej uchwały'

s2.

na rcalizację
Ptzyzlatie śror1kówfir,nnsollych w formie dotacji lub wsparcia |rnansowego
nastą)1
zadańptzez podmioty w1łonionew clrodzekonkursu o którym morta w s 1 uchwały
ZarząduPowiatuBiałobrzeskięgo.
odrębnąrrchwałą

$3.

ft 2 do
Przyjąć wzór umowy o wsparcię realizacji zadania rrwzględniającwzót z zatącznika
z dnia 15 grudnia2010 roku . w sptawie
Ministra Pracy i PolityLi Społecznej
rozporządzenia
wzoru ofelty lealizacji zadania publicznego przyję wzór z załączlltkant 3 do lozpolządzenia
ie wzoru
Ministra Placy i Polityki społecznejz dnia 15 grudnia2010 roku otaz w sptarł

rozpoEądzenia
sprawozdaniaz vykonania tego zadania pfty:ąć wz& z załącznikanr 4 do

ł!:.

Ministra Placy i Polityki Społecznejz dnia 15 gnrdnia 2010 roku ( Dz. U. Nr 6' poz.25)
zgodnie z teści4załączfikafi 2 ołazza|ącnika nr 3 i 4 do niniejszej uchwĄ.

s4.
Powierzyć wykonania uchwałyStarościeBiałobrzeskiemu'

ss.
Uchwaławchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniuw Biule{nie Informacji
Publicznej Powiatu Białobrzeskiego,na stronie http://www'bialobuegipowiat.pl/ a takżena
tablicy ogłoszeństalostwa PowiatowegoPl. zygnunta staxego9.
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