
 

Uchwała Nr XCIII/203/2021 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 29 października 2021 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Pleszewskiego z 

zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i 

młodzieży w Broniszewicach w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2022-2026. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 920 ze zm.), w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), oraz art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.). 

 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej- na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Broniszewicach. 

 

§ 2 

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert w składzie: 

1. Grażyna Kaczmarek - Dyrektor PCPR w Pleszewie - Przewodnicząca Komisji 

2. Mariusz Gramala - Skarbnik Powiatu - Zastępca Przewodniczącej Komisji 

3. Marian Sztamburski - Radca Prawny – Członek Komisji 

4. Marlena Świątek - Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym - Sekretarz Komisji. 

 

§ 3 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 4 

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Pleszewie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie i Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Starosta Maciej Wasielewski 

Wicestarosta Damian Szwedziak 

Członek Zarządu Leopold Lis 

Członek Zarządu Marek Szewczyk 

Członek Zarządu Radomir Zdunek 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XCIII/203/2021 
Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 29 października 2021 roku 
 

Ogłoszenie Starosty Pleszewskiego 

z dnia 29 października 2021 roku. 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie ogłasza konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci 

i młodzieży w Broniszewicach. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy 

społecznej. Wnioski można składać do dnia 3 grudnia 2021 roku. 

 

Podstawa prawna 

1. Art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 

1876 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.), 

3. Art. 11 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.), 

4. Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr ………………………… z dnia 29 października 2021 roku w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i 

młodzieży w Broniszewicach. 

 

Rodzaj zadania: 

prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  

w Broniszewicach o zasięgu ponadgminnym dla 56 osób  

w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku. 

 

Wysokość dotacji na realizację zadania. 

 

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania będzie uzależniona od kwoty 

dotacji przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ustalonej przez Wojewodę 

Wielkopolskiego. 

2. Wysokość dotacji na realizację w/w zadania w 2022 roku wynosi 1.887.632,00 zł (słownie: jeden 

milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote). 

3. Ostateczna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionego zadania 

będzie ustalana w uchwałach budżetowych Rady Powiatu w Pleszewie na poszczególne lata. 

4. Dotacje przekazywane będą w ratach miesięcznych. 

 

Warunki przyznania dotacji. 

Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełni łącznie następujące 

wymagania formalne: 

1. prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 

2. dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania, 

3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, będącego przedmiotem konkursu, 



4. złoży w terminie prawidłowo ofertę, która musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym 

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018 r. 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). 

 

Termin i warunki realizacji zadania. 

 

1. Termin i warunki realizacji zadania: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach o 

zasięgu ponadgminnym, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku dla 56 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, na poziomie nie niższym jak obowiązujący 

standard określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku 

w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.). 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 3 grudnia 2021 roku do godz. 15:30 

oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 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). 

Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. 

Poznańska 79, 63-300 Pleszew, w dni robocze, w godzinach od 7:30-15:30. Oferta powinna być 

złożona w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej w Broniszewicach” (w przypadku nadesłania ofert pocztą, liczy się data jej 

wpływu). 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów oceny: 

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów 

rzeczowych na realizację zadania, 

b) zdeklarowanej przez podmiot uprawniony jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których 

podmiot uprawniony ma realizować zadanie, 

c) doświadczenie w prowadzeniu całodobowych placówek - domu pomocy społecznej, 

d) analizy i oceny wykonania zleconych wcześniej oferentowi zadań ze szczególnym uwzględnieniem 

rzetelności, terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków, 

e) przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania, 

f) zdeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na 

realizację zadania, przy uwzględnieniu wysokości dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. 

3. Decyzję o powierzeniu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej podejmuje Zarząd Powiatu, po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 

4. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna. 

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrzone. 

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną wywieszone: 

a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie i Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pleszewie, 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

Pleszew, dnia 29 października 2021 roku 

 

Maciej Wasielewski 

Starosta Pleszewski 



 


