
Zalqcznik nr 1 do uchwaly

Starosta Radomski oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadañ publicznych

w zakresie pomocy spolecznej w 2013 roku

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wylonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarzEdowym rcalizacjí zadaí

publicznych w zakresie pomocy spolecznej.

I. Zadania do realizacji z zal<resu pomocy spolecznej:

* zapewnienie opieki i wychowania dzieciomprzez organizowanie i prowadzenie placówek

opiekuúczo-wychowawczych wsparcia dziennego /Srodowiskowe Ognisko

Wychowawczel w mieScie Pionki (wysokoSó dotacji rocznej w 2013r. ok. 168.000 zt),

* zapewnienie opieki i wychowania dzieciomprzez organizowanie i prowadzenie placówek

opiekuúczo-wychowawczych lDom Dziecka/. Dotacja bEdzie przekazywana na kuade

dziecko od momentu jego umieszczenia w placówce w ratach miesigcznych (wysokoSó

dotacji w 2013r. na jedno dziecko ok.3.200 zl),

* prowadzenie oSrodka interwencji kryzysowej (wysokoSó dotacji rocznej w 2013r- ok.

15.000 zl),

* zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

opiekuáczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci sprawiaj4cych problemy

wychowawcze, zagrohonych demoralizacjq przestgpczoéciq i uzaleanieniami

w Wierzbicy (wysokoió dotacji rocznej w 2013r. ok. 15.000 zt),

Na wsparcie realizacji zadan z zal<resu pomocy spolecznej zgodnie z budzetem Powiatu

Radomskie go, przeznacza sig Lqcznie kwotE L196.400 zl.

III. Podmioty uprawnione do zlohenia oferty:

Podmiotami uprawnionymi do zlohenia oferty sq dziatajqce w zakresie pomocy spolecznej

otganizacie pozaruqdowe, którymi s4 osoby prawne oraz jednostki nie posiadaj4ce

osobowoSci prawnej utworzone na podstawie ustaw w rozumieniu art. 3 ustawy o dzialalno5ci

poZytku publicznego i o wolontariacie.

n. Zasady przyzrLawalia dotacji

Zasady przyznawania dotacji narealizacjE przedmiotowych programów okreélaj4przepisy:

t{ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZl.tku publicznego

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.Il.22010 r. Nr 234 poz.1536 zpóLn. zm¡

s ustawy z dtia27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych;

¡$ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym.

1. Zlohenie oferty nie gwarantujepruyznaíia dotacji.



2. DotacjE na wsparcie rcalizacji zadania otrzymujqpodmioty, których oferty uznane zostanq

za najkorzystniej sze i wybrane w niniej szym postgpowaniu konkursowym.

Wybór oferty nie gwarantujeprzyznania érodków w wysokoÉci w niej wnioskowanej.

Szczególowe i ostateczne warunki rcalizacji, finansowaniairozlíczariazadah regulowaó

bEdzie umowa pomigdzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

Zarzqd Powiatu Radomskiego zastrzega prawo do:

Odwolania konkursu bez podani a przyczyny,

Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz doftnansowania niepelnego

zakresu zadanía w przyjgtych w ofertach,

MoZliwoéci wyboru jednej lub kilku ofert w ramach Srodków finansowych

przeznaczonych na wsparcie realizacji zadan,

Przeloheniaterminurczsfrzygnigciakonkursu.

Termin i warunki realizacji zadania

Zleceniobiorca zobowi4zany j est do :

korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokoSci innej niz

wnioskowana,

wyodrgbnienia w ewidencji ksiEgowej Srodków publicznych otrzymanych na podstawie

umowy,

zlohenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wedlug wzoru okreélonego

w rozporz4dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20ll t., Nr 6,

poz.25).

Terminy i sposób skladania ofert:

Wyznacza sig termin skladania ofert - od dnia 13 grudnia 2012 r. do dnia 03.01.2013 r.

Oferty nale?y skladaó osobiécie btb za poérednictwem poczty na adres Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Domagalskiego 7,26-600 Radom (budynek

B). Oferty nale?y skladaó w zamknigtych kopertach, z dopiskiem: ,,Otwarty konkurs ofert

na realizacjg zadai publicznych w zakresie pomocy spolecznej na 20L3 rok"

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, pok.Nr 03.

Oferty nale?y skladaó zgodnie ze wzorem okreÉlonym w rczporzqdzeniu Ministra Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego

wzoru umowy dotyczqcych realizacjí zadartia publicznego ofaz wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania (Dz. U . z 20II r., Nr 6, poz. 25).
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* Podmiot uprawniony moZe zloLy(,jedn4 ofertE narealizacjg wybranego zadania lub kilka

o drEbnych o fert na r e alizacj g p o szcze gólny ch zadai.

* Do kdzdej oferty nale?y zalqczyó oryginaly lub kopie potwierdzone za zgodnoSó

z oryginalem (z datqpoSwiadczenia) nizej wymienione dokumenty:

l) aktualny !\ryci4g z rejestru s4dowego lub inne dokumenty potwierdzaj4ce status prawny

oferenta i umocowanie osób go reprezentujqcych;

2) statut o ile podmiot jest zobowiqzany do jego sporzqdzenia, jeÉli nie, to inny dokument

re guluj 4cy dzialalno Éé po dmiotu ;

3) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoSci podmiotu zarck poprzedni oraz sprawozdanie

finansowe za rok poprzedni;

4) wykazrealizowanych w ostatnich latach przedsigwziEó;

5) zaíwiadczenie o posiadanym rachunku bankowym wtazznumerem rachunku,

6) w przypadku gdy Podmiot uprawniony sklada oferty narealizacjg kilku zadai dokumenty,

wymienione w pkt. 5 ppkt. 1-5 zalqcza do kazdej oferty.

VI. Terminy, kry'teria i tryb wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastqpi w ci4gu 14 dni po uplywie terminu skladania ofert.

1. Rozpatrywane bgd4 v,ryl4cznie oferty kompletne i prawidlowe, zloaone wedlug

obowiqzuj4cego w dniu skladania oferty wzoru, w terminie okreSlonym w ogloszeniu

konkursowym.

2. Nie bEdq dopuszczone do konkursu z powodów formalnych oferty:

* zlozone przez podmioty nieuprawnione,

- zlohone na drukach innych niZ wskazane w niniejsz¡'rn ogloszeniu,

- nie spelniajEce kr¡eriów okreSlonych w art. 14 ustawy z dnia 24 kuietnia 2003 roku

o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie,

* zlo2one po terminie,

- niekompletne,

* dotyczqce zadania, które nie jest objgte celami statutowymi organizacji skladaj4cej ofertE,

* dotyczqce zadan nie ujqtych w niniejszym ogloszeniu konkursowym.

3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadai nastqpi w formie wsparcia

wykonania powyZszych zadaf'.

4. Podmioty, których oferta zostanie wybrana, zostanq powiadomione o wsparciu tego

zadaria publicznego.



5. Umowa bgdzie podpisana z organizacjami, których oferty zostan4 przyjEte do realizacji.

WysokoÉó dotacji do wybranej oferty, terminy i warunki realizacji zadan okreSlone bgd4

kuZdonzowo w odpowiedniej umowie. Umowa jestzawierananaczasrcalizacjizadania.

6. Wybór ofert okreSlaj4cych formg realizacji zadania nastqpi w oparciu o nastEpuj4ce

kryteria:

1) Jakoóó przygotowania projektu: zrozvnialy, przejrzysty i kompletny opis dzialah,

realistyczny i efektywny budzet, dobrze przemySlany przekonuj4cy plan dzialania, realne

i mierzalne produkty, rczultaty i spodziewane efekty,

2) Doówiadczenie w realizacji podobnych dzialan,

3) Budzet zadania i rzetelnoéó przedloZonego planu rueczowego-finansowego otaz

zasadnoSó wydatkowania Srodków,

4) Posiadane zasoby kadrowe irzeczowe,

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, v'raz z decyzjq o wysokoéci kwoty

przyznanej dotacji dokonuje Zarzqd Powiatu Radomskiego po zapoznaniu siE z opini4

Komisji Konkursowej. RozstrzygniEcie konkursu podlega ogloszeniu w Biuletynie

Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Radomiu, na stronie http://www.radompowiat.pl/ atakhe na tablicy ogloszeú Starostwa

Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Domagalskiego

7 (budynek B).

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku

poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwiqzanych z nimi kosztami,

ze szczególnym uwzglgdnieniem wysokoéci przekazanych dotacji.

1. W roku 20lI lqczny koszt realizacji tych zadai na podstawie informacji uzyskanych od

podmiotów realizuj4cych wyniósl :

* dla zadania ,,zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i

prowadzenie placówek opiekuúczo-wychowawczych wsparcia dziennego /Srodowiskowe

Ognisko Wychowawczel w mieScie Pionki" - 233.779 zl. Kwota dotacji - 168.000 zl.

* dla zadania ,,zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i

prowadzenie placówek opiekuúczo-wychowawczych /Dom Dziecka/" - 544.772,74 zt.

Kwota dotacji - 544.772,74 zl.

* dla zadania,,prowadzenie oSrodka interwencji kryzysowej"- 28.201,32 zl.Kwota dotacji -

15.000 zl.

- dla zadania ,,zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie

i prowadzenie placówek opiekuúczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci



sprawiajecych problemy wychowawcze, zagrolonych demoralizacj4 przestgpczoSciq

iuzaleLnieniami w Wierzbicy dla ok. 110 dzieci" - 44.940 z.L.Kwota dotacji - 8.750 zl.

2. W roku 2012 lqczny koszt realizacji tych zadaí na podstawie informacji uzyskanych od

podmiotów realizuj 4cych wyniósl:

- dla zadania ,,zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie

i prowadzenie placówek opiekuúczo-wychowawczych wsparcia dziennego

/Srodowiskowe Ognisko Wychowawczelw mieÉcie Pionki" za okres od I-IX br. - 14I.557

zl.Kwota dotacji * 193.000 zl.

* dla zadania ,,zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie

i prowadzenie placówek opiekuúczo-wychowawczych /Dom Dziecka/" za okres od I-IX

br. * 435.205,91 zl. Kwota dotacji - 435.205,91 zl,

* dla zadania,,prowadzenie oSrodka interwencji kryzysowej" za okres od I-IX br. - 24.538,97

zl. Kwota dotacji - 15.000 zl.

- dla zadania ,,zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie

i prowadzenie placówek opiekuúczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci

sprawiaj4cych problemy wychowawcze) zagrohonych demoralizacj4 przestgpczoSciq

iuzalehnieniami w Wierzbicy dla ok. 110 dzieci" - 66.000 zl. Kwota dotacji - 15.000 zt.

VIII. Informacja o sposobie ogloszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne

w zakresie pomocy spolecznej w roku 2013 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji

zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego

i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

1. Ogloszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu

Radomskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, na stronie

http://www.radompowiat.pl, a takíe na tablicy ogloszeri Starostwa Powiatowego

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul Domagalskiego 7 (budynek B),

26 - 600 Radom.

2. Wzory formularzy okreSla Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15

grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych

realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.

U. 22011 r., Nr 6,po2.25), dostEpne na stronach internetowych www.radompowiat.pl

3. Informacji udzielaAnna Czupryntel. nr (48) 38 15 070 .


