
UCHWAŁA NR 206/193/2022 
ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO 

z dnia 8 września 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 

Na podstawie art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 2490) zwaną dalej ustawą o działalności pożytku publicznego, 
Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie: 

1. Kamil Ciupak 

2. Jan Wojtowicz 

3. Franciszek Skibicki 

4. Roman Rutkowski 

5. Jan Zarzycki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wybiera się ofertę Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach ul. Borówkowa 5a, 59-101 
Polkowice na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 tj. 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnoprawnych, 
opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej 
osób niepełnoprawnych, 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 
niepełnoprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. 

2. Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 39. 750,00 zł ( 
trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2022. 

§ 2. 1. Wybiera się ofertę Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach ul. Borówkowa 5a, 59-101 
Polkowice na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 tj. 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów 
aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. 

2. Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 wynosi 39. 750,00 zł ( 
trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2022. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.13 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego. 

 

   

Starosta Polkowicki 
 
 

Kamil Ciupak 
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