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Uchwała N' ...{i$.l.Ł 4.i:.Łl?,
Zarządu Powiatu Prud n i ckiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
Powiatu Prudnickiego w 2014 roku

Na podstawie art.32 ust 1, ust. 2pkt2 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z2013 poz.595ze zm.) w związkuzart'.5 ust. 2 pkt 1, ust.3, ar1'. 11
ust. '1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o działalnoŚci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Rady
Powiatu w Prudniku Nr XL/26812013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia
pro9ramu wspołpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozaządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie na
2014 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

$ 1' Zarząd Powiatu Prudnickiego ogłasza otwańy konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadan publicznych W sferze objętej ustawą o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 r. w zakresie pomocy społecznej.

2. TreśÓ ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie lnformacji Publicznej

Powiatu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, na stronie internetowej
Powiatu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Prudniku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w prudniku.

$ 2 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku.

$ 3' Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski .

Jozef Skiba

Janusz Siano



Załącznik do uchwaĘ
Zarządu Powiatu Prudn ickiego
n'' . /.{'3.ł jlj.1 t!,:ł..... . dnia 1 3.1 2.201 3 r.

Działając na podstawie art. 5, art.11 ust 2 otaz art. 13 ustawy z dnta}4kwietnia2OO3r.
o działalności poŻytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U' z2O1O Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Zaruąd Powiatu Prudnickiego
ogłasza:

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pubticznego
i o wolontariacie na wsparcie realizacji priorytetowych zadafi publicznych powiatu
Prudnickiego w 2014 r. w zakresie pomocy społecznej.

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań

$ 1.1 Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadaniawtaz
zudzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

2. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie:

prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych wraz z udzieleniem dotacji celowej
na dofinansowanie realtzacji zleconego zadania- objęcie opieką 13 podopiecznychpłci zeńskiej.

Zgodnte z art. 60 ust. 1 i ań. 6 pkt 15 ustawy z dnia 72 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. z 20I3r' poz. I82 z póŻn.zm.) pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny
do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca z zastrzeŻeniem ust. 3

Średni miesięczny koszt utrzymania ustala Starosta i ogłasza w Wojewó dzkim Dzienniku
Urzędowym nie póŹniej niz do dnia 3I marca kazdego roku. Średni miesięczny koszt
utrzymanta w domu pomocy społecznej oznacza kwotę rocznych kosztów działalności domu
wynikającą z utrzymarlia mieszkańców, z roku poprzednie go, bez kosŻów inwestycyjnych
i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany średniorcczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy,
podzieloną pIzez liczbę miejsc' ustaloną jako Sumę rzeczywistej liczby mieszkańców
w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu.

Na dofinansowanie realizacji zadania pTzęznaaza się dotację celową w wysokoŚci

uzaleŻnionej od liczby mieszkańców ptzyjętych do domu pomocy społecznej przed, dniem
1 sĘcznia 2004r., a także ze skierowaniami wydanymi przed' tym dniem w wysokości dotacji

otrzymartej od Wojewody Opolskiego na kuzdy rok budzetowy.

obowiązani do wnoszenia opłat zapobyw domu pomocy społecznej są w kolejności :
1) mieszkaniec domu,



2) maŁzonek, zstępny przed wstępnymi zgodnie zzawafiąumową'

3) gmina, z kt&ej osoba została skierowana, w wysokości różnicy między średnim kosŻem
ltrzymanta, a opłatami wnoszonymi przezosoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

opłatę zapobfimogą wnosić osoby niewymienione powyżej.

Dom pomocy społecznej otrzymuje dotację celową zbudŻętupaństwa. Dotacja przyznawana
jest na rok kalendarzow i przekazywana jest w okresach miesięcznych' Wysokośó dotacji
przekazanej ptzez Powiat uzależnia się od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody na dany
rok kalendarzowy. Dotacja przysługuje Powiatowi, który prowadzi Iub zleca prowadzęnie
domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem I stycznia 2004 r.,
a takŻe który ptzyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi ptzed tym dniem. Kwoty
dotacji ptzekazląe się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców w domu.

oferty składaÓ mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 2, 3 ustawy z dnia24 kwietni a2OO3r.
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z 2OIO r. Nr 234, poz. 1536
ze zm') prowadzącę działalność statutową dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki w formie
domu pomocy społecznej.

II. Wysokość środków finansowych

$ 2. Na realizację zadania wyłonionego w otwartym konkursię ofert w 2014 roku, Zarząd'
Powiatu Prudnickiego pTzeznacza kwotę 296.000,00 zŁ,

III. Zasady przyznawania dotacji

5$ 3'1' Do konkursu mogą przystąpic organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

I) zamieruĄą realtzowac zadania na rzecz mieszkaicow Powiatu Prudnickiego lub na rzecz
Powiatu Prudnickiego;

2) prowadzą działalnośó statutową w zakresie zadania publicznego' na które składają ofertę

w ramach zadan objętych konkursem;

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacjt zadaniabędącego przedmiotem konkursu;
4) posiadają doświadczęnie i waruŃi niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem

konkursu;

5) przedstawią prawidłowo Sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wtaz z wymaganymi
zaŁącznikami.

2. ZłoŻenie oferty nie jest jednoznaczne Zprzyznaniem dotacji.

3. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu koŃursowym zostanie
powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.



$ 4'1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zaruąd'Powiatu po zapoznaniu się z opiniąKomisji
Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej słuŻącej realizacji zad'ania. od decyzji Zarządu
nie przysługuje odwołanie.

2' Rozsttzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz stronie internetowej
Starostwa Prudnickiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w prudniku.

3' Skład Komisji oraz trybjej pracy kuŻdorazowo określa Zarząd, Powiatu Prudnickiego w formie
uchwały.

4.Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.

5' Jeśli w wyniku realizacjl zadania ulegnie zmniejszeniu warlość zadania, odpowiedniemu
zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych
kosztach zadania- W przypadku zwiększenia całkowitych koszt ow rcalizacji zadania. wysokośc
dotacji pozostaje bęz zmian.

s 5.Z dotacji nie będą dofinansowane:

- pokrycie defi cytu zr ealizow anYch wczeŚniej prze ds ię w zięc,
- budowa lub zakup lokali i gruntów,

- zakup środków trwałych, wyposazen ia urządzentechnicznych.

IV. Terminy i warunki realizacji zad,ania

$ 6.1. Realizacja zadania powinna nastąpić nie wczeŚniej niż 1 stycznia 2OI4 r. i zakończyĆ się
nie później niŻ3I grudnia 2014 r.

2' Zadania powinny byc realizowane z najvłyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami
oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa'

3' Wszystkie dowody księgowe m:uszą zostać wystawione w okresie realizacjt zadania,
wskazanym w umowie.

4' w trakcie realizacji zadania Zleceniod,awca upowaŻniony jest do kontrolowania realizacji
zadania.

5. Sprawozdanie winno byó złoŻone w terminie, w sposób rzetelny i prawidłowy.

V. Termin i warunki składania ofert

$ 7.1. oferty powinny zostaĆ, przygotowane zgodnie z wzorem formularza, ktory stanowi
załącznlk Nr 1 do rczporządzenia MinisttaPrucy i Polityki Społecznej z dnta 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzolu umowy dotyczących realizacji zad,ania publicznego
(Dz'U. z 2011 nr 6, poz. 25) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, znajdującego się



na stlonie internetowej www.powiatprudnicki.pl w zakładce - współplaca z otganizacjami

pozarządowymi, na stronie internetowej Www.pcpr-prudnik.pl W zal<ładce współpraca

Z organlzacjami pozaruądowymi lub sekretariacię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię
w Prudniku,

Ż. oferty naleŻy składać osobiście w sekrętariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku ( I piętro) lub zapośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

ul. Kościuszki 55a

48-200 Prudnik, w zamkniętej kopercie z napisem ,,Konkurs- zadante (podaó nazwę zadania),,,

wraz znazwą i adresem oferenta.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 6 stycznta 2014 t., w przypadku przesyłania ofert drogą
pocztową, decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, a nie
data stempla pocztowego.

4. Do ofeń naleŻy dołączyć,:

- aktualny odpis/wyciąg zKrajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji
lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go

reprezentujących _ waŻny 3 miesiące od daty wystawienia,

- statut organtzacjt lub jego kserokopię,

- sprawozdanie mery'toryczne i finansowę za 2OII i 2OI2 rok (bilans, rachunek zysków i strat

oraz informacje dodatkowe do bilansu, i mozliwe do przedłoŻenia spraw ozd,ania za2073 r'),

- oświadczenie o braku zajęÓ komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości
w płatnościach na rzeczZIJS i Urzędu Skarbowego'

- oświadczenie o zgodnym Z umową wykorzystywaniu dotacji ptzyznanych w ciągu ostatnich
trzęch|at oruz prawidłowym ich rozltczęntu.

5. Kserokopie dokumentów (załącznikow) wymaganych ptzy złoŻeniu oferty muszą być na kłŻdej
stronie potwierdzone Dza zgodnośó z orygtnałem" przez co najmniej jedną z osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta.

6. ofert winna być podpisanaprzez osoby upowaŻnione do składania oświadczeń woli w zakresie
spraw majątkowych, zgodnie zzapisami wynikającymize stosownych dokumentów (w tym KRS).
7. oferta winna być złożona czytelnte. bez skreśleń i poprawek.

8. ZłoŻone ofert podlegają ocenie formalnej i merytorycznej'

9. Dwie lub więcej organtzacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą
złożyć ofertę wspólną.

10. W przypadku złoŻenia oferly wspólnej, ofęrta ta musi spełniaó wymogi określone w art' 74

ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie.



VI. Zasady, trTb i kryteria wyboru ofert

$ 8'1' oferty zostaną rozpattzonę pTzez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad
określonych w ustawie o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie.
2' Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończeniaprzyjmowania ofert.
3. odrzuceniu podlegają oferty:

I) złoŻone po terminie (nie dopusz cza stę uzupełnienia oferty po terminie jej zŁoŻenia);

2) niekompletne, złoŻone na niewłaŚciwym formularzu, nieprawidłowo wypełnione;
3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
4) zŁożone ptzez podm iot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie ;

5) przesłane drogą elektroniczną;

6) podpisane przez osoby nieuprawnione;

7) nieuwzględniaj ące zadania wskazane go w niniej szym o gło szeniu ;

8) gdy realizacja zadaniarykraczapoza termin ujęty w ogłoszeniu.

4' oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocęnione pod względem merytolycznymwedług
poniŻszych kryteriów:

1 ) m o zl i wo s c r e altzacji zadania pr zęz o fet enta,

2) poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie
r e alizow ał zadanie pub l i c zne ;

3) kalkulacja kosztów realtzacji zadanta publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzęczowęgo zadania'

4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych żródeł na realizację zadania
publicznego;

5) ocena planowanego wkładu rzęczowego, osobowego, W tym świad czenia wolontariuszy
i pracy społecznej członków;

6) rzetelnośó i terminowośÓ oraz sposób rozltczenia dotychc zas otrzymanych środków na
realizację zadańpublicznych. ***3.jfiwiA!_u
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