ZAR7.I\D POWIATU OTWOCKIEGO
05400 Otwock, ul. (iOma 13
tel. (22) 778-13-00

fax (22) 778-13-02

UCHWALA NR CCCLXHJ202/21
ZARZ4DU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie ogloszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu poinocy spolecznej polegajcego na prowadzeniu Domu Pomocy Spolecznej dia osób doroslych
niepelnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania publicznego w 2022 roku
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 no samorzdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 11834), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy
spolecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z2021 r. poz. 794, 803 i 1981) oraz art. 13 ustawy zdnia
24 kwietnia 2003 r. a dziala1noci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz
z 2021 r. poz. 1038, 1243 11535) uchwala sic, co nastcpuje:
§ 1. Oglasza sic Otwarty Konkurs Ofert na real izacjç zadania z zakresu pomocy spolecznej polegajcego na
prowadzeniu Domu Pomocy Spolecznej dia osób dorosych niepelnosprawnych intelektualnie w drodze
powierzenia zadania publicznego w 2022 roku.
§2. Trek ogloszenia stanowi Zatcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
§ 3. Termin skiadania ofert zastal okrelony w ogoszeniu i jest nie krótszy nit 21 dni.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodniczcemu Zarzqdu Powiatu.
§ 5. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeñ oraz
zarnieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej I na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Otwocku.
§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjçcia.
1. Przewodniczcy Zarzdu

4. Czlonek Zarzqdu

Krzysztof Szczegielniak

Dariusz Kolodziejczyk

2. Wicestarosta

5. Czlonek Zarzqdu

Pawel Zawada

Grzegorz Michalczyk

3. Czlonek Zarz4du
Kinga Blaszczyk
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ZARZIAD POWIATU OTWOCKIEGO
05-400 Otwock, ul. GOrna 13
id. (22)778-13-00
fax (22) 778-13-02

Zahcznik do uchwaly Nr CCCLXIII202/21
Zarzdu Powiatu Otwockiego
z dnia 1 grudnia 2021 r.
ZA.RZ4D POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Gérna 13,05-400 Otwock
tel. 22 788 13 00, fax 22 778 13 02
zgodnie z ustaw4 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaaInoci poytku publicznego i o wolontariacie (tekstjedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
og!asza
Otwarty Konkurs Ofert dia podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy o thiatalnosci
po±ytku publicznego i o wolontariacie na reallzacjç zadania z zakresu pomocy spolecznej polegajqcego
na prowadzeniu Domu Pomocy Spolecznej dia osób doroslych niepelnosprawnych intelektuatnie
w drodze powierzenia zadania publicznego
I. Rodzaj zadania:
Prowadzenie na terenie Powiatu Otwockiego Domu Pornocy Spolecznej dia osób doroslych
niepelnosprawnych intelektualnie o zasiçgu ponadgminnym, zwanego dalej Domem, przeznaczonego dia
21 osób,wtym:
1) 7 osób umieszczonych w Domu na zasadach obowizujcych do dnia 31 grudnia 2003 roku;
2)14 osób umieszczonych w Domu na zasadach obowizujcych po dniu I stycznia 2004 roku.
H. Wysokoé srodków publicznych przeznaczonych na realizacjç zadania okre1onego w pkt I:
1Na zadanie okrelone w pun.kcie 1.1) w roku 2022 przewiduje sic dotacjç celowq w wysokoci
3 333,33 z (slownie: trzy tysiqce trzysta trzydzieci trzy ziote 33/100) miesiçcznie na 1. inieszkañca tj.
w wysokoci dotacji celowej z budzetu pañstwa na 1. mieszkañca w województwie mazowieckim. Wysoko
rodkôw publicznych przeznaczonycli w 2022 roku na realizacjc przedmiotowego zadania wynosi 280 000
PLN (slownie: dwiecie osiemdziesiqt tysiçcy ziotych). Szczegóowa wysokoé dotacji przekazywanej
Zieceniobiorcy wyliczana jest corocznie przez Mazowiecki Urzd Wojewódzki w Warszawie w oparciu
o gredni miesiçczny koszt utrzymania mieszkañca w domu pomocy spolecznej pomniejszony o dochody
uzyskiwane z odp1atnoci mieszkañców.
2. Na zadanie okre1one w punkcie 1.2) dotacji nie udziela sic. Finansowanie tnieszkañca w Domu
nastçpuje zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spolecznej przez wfaciwe podmioty.
3. W przypadku otrzymania przez Zleceniodawcç dodatkowych dotacji celowych z budaetu pañstwa na
realizacjc tego zadania, dotacje te bçdq przekazywane Zieceniobiorcy.
ifi.

Zasady przyznawania dotacji:

1.Dotacji okrelonej w punkcie 11.1. udziela sic z dolu, nie póniej nit do 25 dnia danego miesica na
podstawie liczby mieszkaitców z ostatniego dnia miesica poprzedzajcego miesic udzielania dotacji. Dotacja
za styczeñ 2022 r. zostanie udzielona na podstawie liczby mieszkañców na dzieñ I stycznia 2022 roku.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest skiadanie comiesiçcznych informacji o ruchu mieszkañców oraz
innych dokumentów sprawozdawczych wymaganych przez Zleceniodawcç.
3. Wysokoé udzielanej dotacji mote ulec zmianie wraz ze zmian4 liczby mieszkañców.
1V. Termin I warunki realizacji zadania:
1. Term in realizacji zadania:
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Id: E03E92AB-4FIC-4711-960D-B98903FB3471. Podpsany

Strona I

2. Warunki:
1)do dnia rozpoczecia realizacji zadania Zieceniobiorca zobowizany jest posiadaé zezwolenie wojewody na
prowadzenie Domu Pomocy Spolecznej;
2) gwiadczenie uslug bytowych, opiekuñczych i wspomagaj4cych odbywa sic na poziornie obowizujcych
standardów w zakresie i formach wynikajcych z indywidualnych potrzeb mieszkanców;
3) wykonywanie zadania zgodnie z obowizuj4cymi przepisami prawa, a w szczeg61noci z ustaw4 o pomocy
spo1ecznej i przepisami wykonawczymi;
4) posiadanie przez kiemjcego p1ac6wk kwalifikacji zgodnych z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy
spolecznej.
5) zlecenie realizacji zadania nastpi w formie powierzenia wykonania zadania;
6) umozliwianie przeprowadzania kontroli ze strony uprawnionych podmiotów;
7) systematyczna wspópraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku;
8) przeznaczenie otrzymanej dotacji wyl4czriie na pokrycie wydatków zwizanych z utrzymaniem
m ieszkañców Domu;
9) zadanie bçdzie realizowane w obiekcie Zieceniobiarcy;
10)z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Zleceniodawca zawrze umowç o powierzenie realizacji
zadania;
11)szczegótowe warunki realizacji zadania okre1i umowa.
V.

Termin skiadania ofert:

1. Do konkursu mogq przyst4pié podmioty okrelone w art. 11 ust. 3 ustawy o dzialaInoci poytku
publicznego 1 o wolontariacie.
2. Uprawnione podmioty skadajq pisemn4 ofertç realizacji zadania wedhig wzoru okreIonego
w zalcznikach Nr I 1 Nr 2 (w przypadku oferty wspOlnej) do rozporz4dzenia Przewodniczcego Komitetu do
spraw Po±ytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 roku w sprawie wzorów ofert I ramowych wzorów
umów dotyczcych realizacji zadañ publicznych oraz wzorów sprawozdañ z wykonania tych zadañ (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2057).
3. Oferta powinna zawieraó w szczególnoci:
1)term in realizacji zadania publicznego;
2) syntetyczny opis zadania
3) plan i harmonogram dzialaui na 2022 rok;
4) opis zakiadanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
5) dodatkowe informacje dotyczce rezultatów realizacji zadania publicznego;
6) Informacje o wczesniejszej dzialaInoci oferenta, w szczeg61noci w zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne;
7) zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta., które bçd4 wykorzystane do realizacji zadania;
8) zestawienie kosztów realizacji zadania;
9) ±ródta finansowania kosztów realizacji zadania.
4. Oferta musi byá podpisana I opieczçtowana przez oferenta.
5. Do oferty nalezy do1czy:
1) kopiç aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi bye
zgodny z aktualnyrn stanem faktycznym i prawnym, niezale±nie od tego kiedy zostal wydany) oraz
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotéw skladaj4cych ofertç wspólnq nii wynikaj4cy
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z Krajowego Rejestru Sdowego tub innego waciwego rejestru - dokument potwierdzajcy upowa±nienie
do dzialania w irnieniu oferenta (-ow);
2) umowç partnersk4 tub owiadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera);
6. Kompletnq ofertç nalezy zloyé w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert" i nazw
zadania w kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. GOrnej 13 w godzinach urzçdowania do dnia
29 grudnia 2021 r.
0 zachowaniu terminu decyduje data ziozenia oferty tub data stempla pocztowego.
Uwaga! Oferty niekompletne, nieprawidlowo wypelnione, ziozone na innych formularzach lub ztoione
p0 terminie zostaiu odrzucone z przyczyn formalnych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:
1.Oceny formalnej i rnerytorycznej zlozonych ofert dokona komisia konkursowa powolana przez Zarz4d
Powiatu Otwockiego.
2. Dokonujc wyboru najkorzystniejszej oferty komisja bçdzie brala pod uwagç kryteria art. 15 ustawy
o dziala1noci pozytku publicznego i o wolontariacie, a w szczegoInoci:
1) mozIiwoé realizacji zadania przez oferenta;
2) przedstawion4 kalkulacjç kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) proponowanq jakoé wykonania zadania I kwalifikacji osób, przy udziale ktOrych oferent bçdzie realizowa
zadanie publiczne;
4) planowany przez oferenta udzial §rodk6w finansowych wiasnych tub grodk6w pochodzcych z innych
iródel na realizacjç zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym §wiadczenia wolontariuszy i pracç sp&eczn
czTonkOw;
6) dokona analizy I oceny realizacji zieconych zadan publicznych oferenta, który w latach poprzednich
realizowal ziecone zadania pub!iczne, bior4c pod uwagç rzetelnoé I terminowoé oraz sposob rozliczenia
otrzymanych na ten eel rodkOw.
3. Komisja Konkursowa niezwlocznie dokona oceny zozonych ofert.
4. Kornisja przedstawi swoj4 opiniç Zarzdowi Powiatu Otwockiego niezwlocznie p0 rozstrzygniçciu
konkursu w sprawie wyboru oferenta.
5. Urnowa z wybranym oferentem zostanie zawarta bez zbednej zwloki, po uzyskaniu akceptacji Zarzdu
Powiatu Otwockiego.
6. Informacja o rozstrzygniciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomoci w Biuletynie
lnforrnacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku I na tablicy ogloszeñ
w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Otwocki w latach 2020-2021 zadania publicznego tego
samego rodzaju i zwizanych z nim kosztami, ze szczególnym uwzglcdnieniem wysokoci dotacji
przekazanej organizacjom pozarzdowym i podmiotom, o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o pozytku publicznym i o wolontariacie:
W 2020 roku realizatorem zadania publicznego polegajcego na prowadzeniu Domu Pomocy Spolecznej
w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla 21 osOb doroslych niepehiosprawnych intelektualnie byto Poiskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepetnosprawnogci4 Intelektuainq Kolo w Otwocku.
Wysokoé dotacji celowej w 2020 r. wyniosla 295 488 PLN (stownie: dwiecie dziewiçádziesit piçé
tysiçcy czterysta osiemdziesi4t osiem ziotych).
W 2021 roku realizatorem zadania publicznego po1egajcego na prowadzeniu Domu Pomocy Spolecznej
w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla 21 osOb dorostych niepelnosprawnych intelektuahiie bylo Poiskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawno9ci4 Intelektualn4 Kob w Otwocku.
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Wysokogd dotacji celowej w 2021 r. wyniosla 234.767,21 PLN (slownie: dwiecie trzydzieci cztery
tvsice siedem set szeédziesit siedem zlotych 21/100).

Przewodniczcy Zarz4du
Krzysztof Szczegielmak
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Uzasadnienie
Organ administracji sarnorzdowej p!anujqcy ziecenie zadania z zakresu pomocy spoecznej podmiotom
uprawnionym oglasza Otwarty Konkurs Ofert na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spolecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z pó±n. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialaInoci poytku publicznego i o wolontariacie (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
Zgodme z ustawq o pomocy spolecznej (art. 19 pkt 10) do zadañ wiasnych powiatu nalezy prowadzenie
i rozwój infrastruktury domów pomocy spolecznej o charakterze ponadgminnym.
W 2021 r. zadanie po1egajce na prowadzeniu Domu Pomocy Spolecznej dla 21 osób niepetnosprawnych
intelektualnie bylo ziecane w trybie konkursowym Poiskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Niepetnosprawnogci4 Intelektualn4 Koto w Otwocku.
Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Spolecznej dia osób doroslych niepelnosprawnych intelektualnie
pochodzi w caloci z bud±etu pañstwa.
Przewodnicz4cy Zarz4du
Krzysztof Szczegielniak
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