UCHWAŁA Nr X/2/10
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w 2011 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku
w 2011 r., będącego powiatowym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy pochodzących
z terenu Powiatu Otwockiego.
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Termin składania ofert został określony w ogłoszeniu i nie jest krótszy niŜ 21 dni
od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska
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Członek Zarządu
Janusz Budny

3. ...............................................

Członek Zarządu
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Członek Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/2/10
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 23.12.2010 r.

ZARZĄD POWIATU W OTWOCKU
05-400 Otwock ul. Górna 13
tel./fax (0-22) 779-32-95
na podstawie art. 19 pkt 12 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

ogłasza
Otwarty Konkurs Ofert
z zakresu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
w Otwocku
Termin realizacji zadania - 2011rok.

Zadanie polega na prowadzeniu centrum interwencji kryzysowej,
będącego powiatowym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie.

Termin składania ofert: 21.01.2011r.

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Otwocku
05-400 Otwock ul. Górna 13

Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej polega w szczególności na:
1) udzielaniu pomocy i schronienia osobom będącym w sytuacjach kryzysowych i ofiarom
przemocy pochodzącym z terenu powiatu otwockiego;
2) zapewnieniu kompleksowej pomocy psychologicznej;
3) interwencji w nagłych zdarzeniach losowych i przeŜyciach traumatycznych;
4) prowadzeniu telefonicznych porad dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych;
5) poradnictwie psychologicznym;
6) pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych i bytowych we współpracy z PCPR,
OPS, policją i sądem;
7) zapewnienie osobom z hostelu całodziennego wyŜywienia.
W związku z realizacją w/w zadania z zakresu pomocy społecznej określono wysokość
dotacji w 2011r. na kwotę 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania CIK Zarząd Powiatu dopuszcza moŜliwość
zwiększenia dotacji w 2011r. o 20%.
Realizatorem powyŜszego zadania w roku 2010 była „CARITAS” Diecezji
Warszawsko – Praskiej.
W 2010r. dotacja była udzielona w wysokości 50 000,00 PLN.
W Otwartym Konkursie Ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Warunkiem przyznania dotacji jest:
1) zobowiązanie się podmiotu składającego ofertę do zapewnienia budynku na
przedmiotową działalność na terenie miasta Otwocka, dającego moŜliwość
zakwaterowania dla nie mniej niŜ 15 osób w pomieszczeniach dla maksymalnie 5 osób
(pomieszczenia do spania dla maksymalnie 5 osób z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej
ofiary przemocy w rodzinie; pomieszczenie do pobytu dziennego; miejsce zabaw dla
dzieci; pomieszczenie do nauki; udostępnienie łazienek wyposaŜonych w armaturę
umoŜliwiającą korzystanie przez osoby dorosłe i dzieci; ogólnodostępną kuchnię;
pomieszczenie do prania i suszenia);
2) złoŜenie szerokiej i korzystnej oferty merytorycznej i finansowej na w/w zadanie
obejmującej w szczególności:
a) dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b) szczegółowy opis zadania (spójny z kosztorysem), z uwzględnieniem terminu
i miejsca realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) źródła finansowania zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
realizację zadania,
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie
którego dotyczy zadanie,
g) opis bazy lokalowej gwarantującej przyjęcie nie mniej niŜ 15 osób;

3) dołączenie aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji
lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących;
4) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek wyników
lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok;
5) uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej do opiniowania złoŜonych ofert;
6) oferty złoŜone na innych drukach niŜ wskazane powyŜej, niekompletne lub złoŜone
po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
7) ogłaszający Konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia
dodatkowych dokumentów;
8) za poprawność złoŜonej oferty odpowiada podmiot składający ofertę;
9) postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
Do opiniowania złoŜonych ofert powołuje się komisję konkursową, która:
1) oceni moŜliwość realizacji zadania przez podmioty składające ofertę;
2) oceni zadeklarowaną przez podmiot składający ofertę jakość działania i kwalifikacje
osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie;
3) oceni przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględni zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł
na realizację zadania;
5) uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi składającemu ofertę
w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Komisja konkursowa opiniująca złoŜone oferty przyjmuje następujące kryteria oceny
(max. 25 pkt.):
1)
2)
3)
4)
5)

merytoryczna wartość oferty 0-5 pkt;
posiadane warunki do realizacji zadania 0-5 pkt;
kalkulacja środków finansowych w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-5 pkt;
moŜliwość kontynuacji zadania w latach następnych 0-5 pkt;
wkład środków własnych podmiotu w realizację zadania 0-5 pkt.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert oraz warunki zlecenia zadania zostaną podane
do wiadomości publicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia składania ofert w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz
na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie
Organ administracji samorządowej planujący zlecenie realizacji zadania z zakresu
pomocy społecznej podmiotom uprawnionym ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na podstawie
art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Centrum Interwencji Kryzysowej jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie.
Prowadzenie placówki polega na:
1) udzielaniu pomocy i schronienia osobom, będącym w sytuacjach kryzysowych, ofiarom
przemocy pochodzącym z terenu powiatu otwockiego;
2) zapewnieniu kompleksowej pomocy psychologicznej;
3) interwencji w nagłych zdarzeniach losowych i przeŜyciach traumatycznych;
4) prowadzeniu telefonu zaufania;
5) prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej;
6) poradnictwie psychologicznym;
7) pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych i bytowych;
8) moŜliwość pobytu w hostelu (całodzienne wyŜywienie).
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prowadzenie centrum interwencji kryzysowej jest
zadaniem własnym powiatu.
Dotychczas zadanie to było zlecane Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, która w 2010 r.
otrzymała dotację w wysokości 50 000 zł .

Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska

