
  Załącznik do
               uchwały Nr 1/2010

 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
              z dnia 8 grudnia 2010r.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 
finansowanych z budżetu powiatu Białej Podlaskiej

 Na realizację w  2011 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu 
Powiatu :

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 

formie wsparcia:

1. prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa  dla  niespokrewnionych  z  dzieckiem  rodzin 
zastępczych, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 
15.000,00 zł.

2. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie 
umysłowe,  wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadania  wynosi 
11.000,00 zł.

3. prowadzenie ośrodka interwencji  kryzysowej  dla rodzin,  w których występuje alkoholizm, 
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 13.000,00 zł

4. prowadzenie ośrodka interwencji  kryzysowej  dla  rodzin,  w których występuje  przemoc w 
rodzinie,  wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadania  wynosi 
13.000,00 zł

5. prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa  dla  rodzin  naturalnych  i  zastępczych  oraz 
interwencji  kryzysowej,  wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację 
zadania wynosi 18.000,00 

II.    Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 

formie  powierzenia:  organizowanie  i  prowadzenie  placówek  opiekuńczo  – 

wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego, wysokość 

środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 498.000,00 zł.



ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 

Adresatami konkursu mogą być:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  ofert,  bądź  przesłanie  ich  za 
potwierdzeniem odbioru  do 29  grudnia  2010 r.  do Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  w 
Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 (pokój340) – liczy się data wpływu. Oferta powinna być w opisanej 
kopercie z podaniem zakresu i rodzaju zadania (w zakresie pomocy społecznej).

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zlecone  zadnia  muszą  być  zrealizowane  w  trakcie  2011  roku.  Czas  realizacji  zadania  powinien 
obejmować:  okres  przygotowania  i  przeprowadzenia  zadania,  w  tym  należy  uwzględnić  czas  na 
dokonanie  rozliczeń  finansowych  dotyczących  realizacji  zadania.  Dotacja  zostanie  przyznana  po 
zawarciu umowy. 
Szczegółowe warunki realizacji zadań i wysokość przyznanej dotacji określi umowa o wykonanie 
zadania publicznego. 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

Oferty złożone przez podmioty ubiegające się o dotację podlegają w pierwszej kolejności ocenie 
formalnej.  Dokonuje  tego  Komisja  Konkursowa  powołana  uchwałą  Zarządu  Powiatu  w  Białej 
Podlaskiej. Sprawdzeniu podlegają następujące wymogi formalne:
1) czy oferent  jest  organizacją  pozarządową,  lub  podmiotem wymienionym   w art.  3  ust.  3 
ustawy?
2) czy jego cele  statutowe  są  zbieżne  z  zadaniami  prowadzonego  otwartego  konkursu ofert, 
określonymi 
w ogłoszeniu?
3) czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?
4) czy wszystkie części oferty są wypełnione w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo i 
przedłożone w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
5) czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu ? 
6) czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
Członkowie  Komisji  Konkursowej  będą  dokonywali  indywidualnej  oceny każdej  złożonej  oferty 
według następujących kryteriów:
1) oceny  możliwości  realizacji  zadania  publicznego  przez  organizację  pozarządową  lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
2) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania,
3) oceny proponowanej  jakości  wykonania  zadania  i  kwalifikacji  osób,  przy udziale  których 
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.  3 ust.  3 ustawy będą realizować zadania 
publiczne,
4) uwzględnianie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 
3  ust.  3,  wkładu  rzeczowego,  osobowego,  w tym świadczenia  wolontariuszy  i  pracy  społecznej 
członków,



5) w przypadku formy wsparcia wykonywania zadania publicznego uwzględnienie planowanego 
przez  organizację  pozarządową  lub  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  udziału  środków 
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadnia publicznego,
6) uwzględnianie  analizy  i  oceny  realizacji  zleconych  zadań  publicznych  w  przypadku 
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich 
realizowały  zlecone  zadania  publiczne,  biorąc  pod uwagę  rzetelność  i  terminowość  oraz  sposób 
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Komisja  przedstawia  Zarządowi  najkorzystniejszą/e  dla  realizacji  zadania  ofertę/y  wybrane  w 
głosowaniu jawnym wraz z propozycją przydziału środków finansowych.
Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd w 
formie uchwały najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zastrzega 
sobie prawo do przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Po  dokonaniu  wyboru  nie  ma  zastosowania  tryb  odwoławczy.  Jeżeli  żadna  z  ofert  nie  zapewni 
możliwości  wykonania  zadania  Zarząd  w  zakresie  tego  zadania  unieważnia  konkurs.  
Dodatkowych  informacji  można  uzyskać  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Białej 
Podlaskiej, tel. 083 343-29-82 lub mailem: pcprbp@wp.pl 

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2010 roku

Lp. Realizator zadania                  Nazwa zadania Kwota dotacji
1. Katolickie 

Stowarzyszenie 
„CIVITAS 
CHRISTIANA”  w 
Warszawie  Oddział 
Miejski  Biała 
Podlaska

Organizowanie  i  prowadzenie 
specjalistycznego  poradnictwa  dla  rodzin 
naturalnych  i  zastępczych  oraz  interwencji 
kryzysowej

         20.000,00 zł.

2. Fundacja  pomocy 
osobom 
uzależnionym  i  ich 
rodzinom 
Dołha  56,  21-570 
Drelów 

Prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa 
oraz  dofinansowanie  kosztów  prowadzenia 
ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w 
których występuje alkoholizm

        15.000,00 zł.

3. Stowarzyszenie 
Pomocy  Rodzinie 
Profilaktyki i Terapii
21-543 
Konstantynów
ul. Piłsudskiego 27 

Prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa 
oraz  dofinansowanie  kosztów  prowadzenia 
ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w 
których występuje przemoc

        
        15.000,00 zł.

4.  Polskie 
Stowarzyszenie  Na 
Rzecz  Osób  z 
Upośledzeniem 
Umysłowym  ul. 
Orzechowa  58,  21-
500 Biała Podlaska

Prowadzenie  ośrodka interwencji kryzysowej 
dla rodzin, w których występuje upośledzenie 
umysłowe         5.000,00 zł.

5.  Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa 
Zastępczego 
„JEDNO  SERCE” 
ul.  Piaskowa  2/89, 
Biała Podlaska

Prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa 
dla  niespokrewnionych  z  dzieckiem  rodzin 
zastępczych 

      15.000,00 zł.

6. Towarzystwo  „Nasz 
Dom”  Bohukały 
133/2,  21-550 
Terespol

Organizowanie  i  prowadzenie  placówek 
opiekuńczo  –  wychowawczych  typu 
rodzinnego  wraz  z  prowadzeniem 
mieszkania chronionego

487,999,96 zł.



Informacja o kosztach zadania, które będzie  realizowane w 2011 roku

Lp.                  Nazwa zadania Kwota dotacji

1.
Prowadzenie  specjalistycznego 
poradnictwa  dla  niespokrewnionych  z 
dzieckiem rodzin zastępczych

15.000,00 zł

2.
Prowadzenie  ośrodka  interwencji 
kryzysowej  dla  rodzin,  w  których 
występuje upośledzenie umysłowe

11.000,00 zł.

3.

Prowadzenie  specjalistycznego 
poradnictwa  oraz  dofinansowanie 
kosztów  prowadzenia  ośrodka 
interwencji  kryzysowej  dla  rodzin,  w 
których występuje przemoc

     

13.000,00 zł.

4.

Prowadzenie  specjalistycznego 
poradnictwa  oraz  dofinansowanie 
kosztów  prowadzenia  ośrodka 
interwencji  kryzysowej  dla  rodzin,  w 
których występuje alkoholizm

13.000,00 zł.

5.

Organizowanie  i  prowadzenie 
specjalistycznego  poradnictwa  dla 
rodzin  naturalnych  i  zastępczych  oraz 
interwencji kryzysowej

18.000,00 zł.

7.

Organizowanie i prowadzenie placówek 
opiekuńczo  –  wychowawczych  typu 
rodzinnego  wraz  z  prowadzeniem 
mieszkania chronionego

498.000,00 zł
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