OGŁOSZENIE
Starosty Bialskiego
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późń. zm.) oraz uchwały nr
XL/219/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok ( ze zmianami )
ogłasza się:
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu
budŜetu Powiatu :
1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych,
2) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje
upośledzenie umysłowe.
Na realizację zadania wymienionego w pkt.1 przeznacza się środki w kwocie 15.000,00 zł
Na realizację zadania wymienionego w pkt.2 przeznacza się środki w kwocie 5.000,00 zł
ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
Zasady przekazywania środków zostaną określone w umowie zawartej z Podmiotem na
realizację zlecanych zadań zgodnie ze wzorem umowy znajdującym się w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
Zadania będą realizowane w 2010 roku a podmioty, które będą je realizować powinny
posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr
96 poz. 873 z późń. zm. ) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
TERMIN I MIEJCE SKŁADANIA OFERT
Oferty naleŜy składać do dnia 29.09.2010 roku do godziny 15.30 w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 pok. nr. 340

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2010 roku w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41. Ogłoszenie zawierające
rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej
Podlaskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej https://www.bialski.netbip.pl/ niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
2) Oceny merytorycznej i formalnej złoŜonych ofert dokona Komisja Konkursowa w
składzie 4 osób, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złoŜone oferty do
otrzymania dotacji.
3) Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawy dokumentów
lub informacji zostaną odrzucone.

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009 roku
Lp.

Realizator zadania

1.

--------------------------

2.

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa dla niespokrewnionych z
dzieckiem rodzin zastępczych
Prowadzenie
ośrodka
interwencji
kryzysowej dla rodzin, w których
występuje upośledzenie umysłowe

Nie realizowano
tego zadania

15.000,00 zł.

Informacja o kosztach zadania, które będzie realizowane w 2010 roku
Lp.
1.

2.

Nazwa zadania
Prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa dla niespokrewnionych z
dzieckiem rodzin zastępczych
Prowadzenie
ośrodka
interwencji
kryzysowej dla rodzin, w których
występuje upośledzenie umysłowe

Kwota dotacji
15.000,00 zł

5.000,00 zł.

KRYTERIA FORMALNE
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) zostanie zakwalifikowany Podmiot,
który spełnia łącznie następujące wymogi:
1) jest organizacją pozarządową lub stowarzyszeniem, fundacją prowadzącą działalność w
zakresie pomocy społecznej,
2) jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności
sumienia i wyznania, jeŜeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie
pomocy społecznej,
3) dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji określonego zadania,
4) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5) jest wiarygodny pod względem finansowym,
6) przedłoŜy kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
KRYTERIA MERYTORYCZNE
1) kalkulacja przedstawionych kosztów uwzględniać powinna udział rzeczowy oraz
finansowy środków własnych,
2) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie
potrzebnym do realizacji zadania oraz na zasobach kadrowych z odpowiednimi
kwalifikacjami,
3) Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać
wymogi określone w ustawie o poŜytku publicznym i wolontariacie,
4) profesjonalizm realizatorów zadania udokumentowany odpowiednimi certyfikatami,
dającymi gwarancję merytorycznej poprawności realizacji zadania,
5) róŜnorodność form wspierania niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.
Oferta dotycząca przyznania Podmiotowi środków na realizację zadania, którego dotyczy
konkurs powinna być przygotowana według wzoru oferty realizacji zadania publicznego
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr
264, poz. 2207)

