Załącznik do uchwały Nr 201/522/ 2021
Zarządu Powiatu Łukowskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zarząd Powiatu Łukowskiego
działając na podstawie art. 25 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, ze zm.) i art. 13 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.),
ogłasza otwarty konkurs na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej
I.

Rodzaj zadania:
„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”.

II.

Adresaci konkursu:
1. Organizacje pozarządowe 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
2. Podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.), prowadzące
działalność w zakresie pomocy społecznej.

III. Termin realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Wysokość dotacji na dofinansowanie zadania wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu jednego mieszkańca
skierowanego przez Starostę Łukowskiego do domu pomocy społecznej przed dniem
1 stycznia 2004 r., z zastrzeżeniem poniższego pkt 2.
2. W sytuacji otrzymania przez Powiat Łukowski dodatkowej dotacji celowej,
na prowadzenie zlecanego domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 87 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672, ze zm.)
wysokość dotacji o której mowa w tytule IV pkt 1, w okresie o którym mowa w tytule III,
może ulec zwiększeniu dla wygrywającego konkurs pod warunkiem zawarcia przez strony
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aneksu do umowy na 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.
Zasady przyznawania dotacji:
Podmioty przystępujące do konkursu składają ofertę, która powinna zawierać:
szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
informacje o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego;
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie;
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania;
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania będącego
przedmiotem oferty.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą
złożyć ofertę wspólną.
Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2, ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wobec organu administracji
publicznej.
Do oferty powinny być załączone w oryginale (lub potwierdzone przez oferenta
za zgodność z oryginałem) kserokopie:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczący
statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
2) aktualny statut lub inny dokument potwierdzający zakres prowadzonej działalności,
3) sprawozdanie z realizacji zleconych zadań publicznych za rok ubiegły zgodnie
z obowiązującym w danym roku wzorem, a w przypadku prowadzenia działalności
przez okres krótszy, należy dostarczyć dokument za ten okres.
Oferta musi być sporządzona pisemnie, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1
do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), a także podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentowania przystępującego do konkursu podmiotu.
Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania,
w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania jest zobowiązany do składania
sprawozdań z jego realizacji zgodnie ze obowiązującym wzorem sprawozdania
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stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku o którym mowa w tytule V pkt 5.
8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami;
2) prawidłowo wypełnione;
3) zawierające komplet niezbędnych dokumentów.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
10. Podstawą wypłaty dotacji jest pisemna umowa zawarta pomiędzy podmiotem
wygrywającym konkurs, a Powiatem Łukowskim, która określi szczegółowe zasady
realizacji i rozliczenia zadania.
11. Dotacja jest przyznawana na każdego mieszkańca skierowanego do domu pomocy
społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., w okresie jego umieszczenia w domu,
za każdy miesiąc pobytu w domu.
VI. Warunki realizacji zadania:
1) Miejsce realizacji zadania – Powiat Łukowski.
2) Przystępujący do konkursu winien:
a) prowadzić statutową działalność w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej
dla osób w podeszłym wieku wg klasyfikacji PKD 87.30.Z;
b) dysponować obiektem bądź obiektami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu konkursu;
c) zatrudniać odpowiednią liczbę osób - kadry posiadającej kwalifikacje zapewniające
realizację zadania.
3) Uczestnikami zadania będą osoby, które z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym
należy zapewnić całodobową opiekę w domu pomocy społecznej przeznaczonym dla osób
w podeszłym wieku.
VII. Termin składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
1) w terminie 21 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie, które
obwieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu
Łukowskiego, na tablicy ogłoszeń Powiatu Łukowskiego w Starostwie Powiatowym
w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty
do Starostwa Powiatowego w Łukowie.
2) w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą „Konkurs z zakresu pomocy społecznej –
prowadzenie domu pomocy społecznej” w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków - w Kancelarii Głównej Starostwa
Powiatowego w Łukowie mieszczącej się w holu na parterze budynku głównego
przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania
od godz. 7.30 do godz. 15.30.
3) W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub przesyłką
kurierską:
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a) koperta winna być zamknięta i zaadresowana na adres – Starostwo Powiatowe
w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, z dopiskiem ,,Konkurs z zakresu
pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej”.
b) dla zachowania terminu o którym mowa w tytule VII pkt 1, liczy się wyłącznie data
wpływu przesyłki z ofertą do Starostwa Powiatowego w Łukowie.
VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru
oferty:
1. Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez członków komisji konkursowej, poprzez
zsumowanie przyznanych przez nich punktów za poszczególne kryteria.
2. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez uprawniony podmiot (0-5 pkt.);
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt.);
3) ocena proponowanej przez uprawniony podmiot jakości wykonania zadania i kwalifikacji
osób, przy udziale których zadanie ma być realizowane (0-5 pkt.);
4) ocena planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkładu rzeczowego,
osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków (0-5 pkt.);
5) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych podmiotowi składającemu ofertę
w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt.).
3. Rozstrzygnięcie konkursu przez Zarząd Powiatu Łukowskiego nastąpi niezwłocznie
po terminie wpływu ofert, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu
składania ofert po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej w trybie
art. 15 ust. 2a- 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.) w celu opiniowania złożonych
ofert.
4. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łukowskiego. Wynik konkursu, z podaniem
nazwy oferenta wygrywającego konkurs, nazwa zadania publicznego i wysokość
przyznanych środków publicznych, zostanie podana do publicznej wiadomości
niezwłocznie po wyborze oferty na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łukowie,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie i na stronie
internetowej Powiatu Łukowskiego – www.powiatlukowski.pl
5. Zarząd Powiatu Łukowskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny.
6. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
IX. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu Łukowskiego zadaniach tego
samego rodzaju w bieżącym roku i w roku poprzednim oraz o koszcie ich realizacji.
1. W roku 2021 realizowane jest zadanie - Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób
w podeszłym wieku na terenie Powiatu Łukowskiego, które z powodu wieku, choroby lub
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niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz
którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Na powyższe zadanie w roku 2021 zaplanowano dotację dla Domu Pomocy Społecznej
św. Józefa w Woli Gułowskiej w wysokości 33 025,44 zł.
2. W roku 2020 zrealizowano zadanie - 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.
Na powyższe zadanie przyznano w 2020 r. dotację dla Domu Pomocy Społecznej
św. Józefa w Woli Gułowskiej w wysokości 56 211,91 zł.
X. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków oraz pod
nr tel. 25 798-99-13.
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