
UCHWAŁA NR 159/984/2022 
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE 

z dnia 02 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 857), art. 36 ust. 2 i 4 ustawy 

z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), uchwały Nr XXXIV/253/2021 

Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu 

współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. oraz uchwały nr 155/950/2022 

Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się wyboru ofert i udziela się dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych, następującym podmiotom: 

Lp. Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Tytuł własny zadania (oferty) Przyznana kwota 
dotacji na 

realizację zadania 

1 Śremskie 
Stowarzyszenie Jasny 
Horyzont 
ul. Mickiewicza 5 
63-100 Śrem 

Zajęcia pozalekcyjne 20.000,00 zł  

2 Towarzystwo Pomocy 
Potrzebującym im. Św. 
Brata Alberta „Nadzieja” 
ul. Chłapowskiego 1 
63-100 Śrem  

Warsztaty integracyjno -edukacyjne 
„Niesprawność nie ma wieku” 

17.400,00 zł 

3 Wielkopolski Związek 
Inwalidów Narządu 
Ruchu w Poznaniu Koło 
Śrem 
ul. Dutkiewicza 5 
63-100 Śrem 

Chcieć to móc 9.000,00 zł 

4 Towarzystwo Śremskich 
Amazonek  
ul. Kilińskiego 2 
63-100 Śrem 

Kobieta- Sprawność i Zdrowie 20.000,00 zł 



Lp. Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Tytuł własny zadania (oferty) Przyznana kwota 
dotacji na 

realizację zadania 

5 Fundacji na Rzecz 
Wspierania Społeczności 
Lokalnej  
ul. Jasna 17 
63-100 Śrem 

Powrót do samodzielności 10.000,00 zł 

§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadań publicznych, wskazanych w §1 oraz udzielenia 

dotacji określi umowa zawarta z oferentami. 

§ 3. Do sprawowania kontroli merytorycznej w zakresie realizacji zadania publicznego oraz 

kontroli księgowo – finansowej wydatkowania otrzymanych środków finansowych przez 

organizacje wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie. 

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu 

Zarząd: 

1.  Piotr Ruta  ................................................. 

2.  Witold Opielewicz ................................................. 

3.  Wojciech Świdurski ................................................. 

4. Janusz Taciak  ................................................. 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 159/984/2022 
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE 

z dnia 02 czerwca 2022 r. 

Zarządu Powiatu w Śremie uchwałą nr 155/950/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 

6  maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań w zakresie: 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie wpłynęło 8 ofert. Dwie oferty złożone przez Wielkopolską Fundację 

Rehabilitacji z siedzibą w Poznaniu. zostały odrzucone ze względów formalnych i nie zostały 

zaopiniowane przez Komisję konkursową  

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej pozostałych ofert oraz przedłożyła 

protokół zawierający opinię dotyczącą ich rozpatrzenia. Oferty spełnił wymogi formalne 

zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert i zostały zaopiniowane pod względem 

merytorycznym przez powołaną Komisję konkursową. Komisja pozytywnie oceniła 5 ofert. 

Oferta Fundacji na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej z siedzibą w Śremie 

pt.  „Aktywnie jest fajnie żyć” ze względu na liczne błędy merytoryczne i nieuzasadnione 

wydatki w kosztorysie oraz niską ocenę Komisji konkursowej nie otrzyma dofinansowania.  

Na powyższe zadania przyznaje się 76.400,00 zł, zabezpieczone uchwałą 

nr  XXXVIII/284/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 


