Uchwała Nr 201/522/2021
Zarządu Powiatu Łukowskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie celowości realizacji zadania publicznego - prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. 2020 poz. 920, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.
1057, ze zm.) Zarząd Powiatu w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 05.11.2021 r.
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w Częstochowie w przedmiocie powierzenia realizacji
zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym
wieku na terenie Powiatu Łukowskiego, które z powodu wieku, choroby
lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz
którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych” w tym
udzielenie dotacji otrzymanej przez Powiat Łukowski zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 1672,
ze zm.) na sfinansowanie pobytu dla 1 osoby przyjętej przed 1 stycznia 2004 r. ” postanawia:
§ 1.
Uznać za celowe zlecenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia domu pomocy społecznej
i udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.)
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność
w zakresie pomocy społecznej, po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
§ 2.
1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia
2022 roku do 31 grudnia 2022 roku pod nazwą ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej dla
osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu Łukowskiego, które z powodu wieku, choroby
lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz
którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych”.
2. Ustalić treść ogłoszenia o konkursie w załączniku do uchwały.
§ 3.
O rozstrzygnięciu wniosku Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w Częstochowie i trybie
zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
poinformować niezwłocznie wnioskodawcę.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR w Łukowie.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu
/-/ 1. Dariusz Szustek – Przewodniczący Zarządu
/-/ 2. Janusz Kozioł - Wicestarosta
/-/ 3. Wojciech Czerniec – Członek Zarządu
/-/ 4. Władysław Karaś - Członek Zarządu
/-/ 5. Włodzimierz Wolski - Członek Zarządu

Uzasadnienie
uchwały Zarządu Powiatu Łukowskiego w sprawie celowości realizacji zadania publicznego prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) stanowi, że organizacja pozarządowa
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek
o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny
sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
W przypadku, o którym mowa powyżej organ administracji publicznej, w terminie
nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość realizacji
zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ww. ustawy.
Wnioskiem, z dnia 05.11.2021 r. który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Łukowie
w dniu 08.11.2021 r. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek w Częstochowie wystąpiło
do Zarządu Powiatu Łukowskiego w przedmiocie powierzenia realizacji zadania publicznego
pn. ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu
Łukowskiego, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz którym nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych” wraz z udzieleniem dotacji
na sfinansowanie pobytu dla 1 osoby przyjętej przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
Rozpatrując wniosek Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w Częstochowie w przedmiocie
powierzenia realizacji zadania publicznego pn. ,, Prowadzenie domu pomocy społecznej
dla osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu Łukowskiego, które z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
oraz którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych” wraz
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie tego zadania Zarząd Powiatu Łukowskiego stosownie
do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wziął pod uwagę:
- stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym
w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przyjętym w uchwale Nr XXXI/261/2021 Rady Powiatu
Łukowskiego z dnia 25 października 2021 r.
- zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
- środki dostępne na realizację zadań publicznych,
- korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
Mając na uwadze potrzeby Powiatu Łukowskiego w zakresie realizacji zadań własnych
powiatu określonych w art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. 2020, poz. 1876, ze zm.), tj. „prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób” oraz
biorąc pod uwagę art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie tj. „Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
lub o powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania
lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.” postanowiono jak w podjętej uchwale.

