UCHWAŁA Nr 483/2021
ZARZĄDU POWIATU
w Białej Podlaskiej
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
uchwala, co następuje:
§1
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w
zakresie pomocy społecznej z budżetu Powiatu Bialskiego w formie wsparcia:
1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej
oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w
których występuje:
a) upośledzenie umysłowe,
b) alkoholizm,
c) przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe.
2. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w
zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej z budżetu Powiatu Bialskiego w
formie powierzenia oraz wsparcia:
a) prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z
prowadzeniem mieszkania chronionego w formie powierzenia,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych pieczy
zastępczej oraz szkoleń.
3.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert należy opublikować:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, w jego siedzibie przy
ulicy Brzeskiej 41,
3) na stronie internetowej Powiatu Bialskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Białej Podlaskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta: Mariusz Filipiuk
Wicestarosta: Janusz Skólimowski
Członek Zarządu: Mateusz Majewski
Członek Zarządu: Radosław Sebastianiuk
Członek Zarządu: Tadeusz Łazowski

Uzasadnienie
W terminie od 28 października do 11 listopada 2021 r. przeprowadzono konsultacje
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których obszarem działania obejmuje
teren Powiatu Bialskiego w celu poznania ich stanowiska w sprawie projektu Programu.
Konsultacje przeprowadzono w formie badania ankietowego drogą elektroniczną.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu i ankietą została umieszczona na
stronie internetowej Powiatu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi oraz
opinie odnośnie projektu Programu. Ponadto uchwałą Nr 476/2021 z dnia 15 listopada
2021r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyjął projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.
Dotychczas Powiat Bialski współpracował na zasadach wsparcia działalności oraz
powierzenia zadań z następującymi organizacjami:
1. Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„ SPRAWNI INACZEJ”- zajmuje się terapią psychologiczną, logopedyczną,
rehabilitacja ruchową, poradnictwem rodzinnym itp.
2. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom we wsi Dołha – prowadzi
stacjonarne programy terapeutyczne (5 tygodni), zajęcia grupowe i indywidualne,
zajęcia poza terapeutyczne (zajęcia sportowe, praca własna, praca na rzecz
ośrodka) i programy nawrotowe (2 tygodnie).
3. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „ BONA FIDES ”– świadczy pomoc
kierowaną do ofiar przemocy w rodzinie poprzez udzielanie porad
psychologicznych, prawnych, prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie miejsca w
mieszkaniu interwencyjnym.
4. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „ Jedno Serce” w Żabcach – prowadzi
dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Bohukałach wraz z
mieszkaniem chronionym.
W związku z możliwością realizacji zadań powiatu przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej
oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w
których występuje:
a) upośledzenie umysłowe,
b) alkoholizm,

c) przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe,
- wspieranie rodziny i sytemu pieczy zastępczej w formie powierzenia oraz wsparcia
zadania:
a) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z
prowadzeniem mieszkania chronionego w formie powierzenia,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej oraz szkoleń w formie wsparcia,
zachodzi potrzeba rozpoczęcia procedury, a mianowicie ogłoszenia konkursu ofert.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Małgorzata Malczuk

Załącznik do uchwały Nr 483/2021
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 25 listopada 2021 r.
ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 tj.)
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie pomocy
społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu
Powiatu Bialskiego
1.

Na realizację w 2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania

rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:
1) rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
w formie wsparcia:
a)

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji
kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w
których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 8000,00 zł.,

b)

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji
kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w
których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania wynosi - 16000,00 zł.,

c)

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji
kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w
których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 16000,00 zł.,

d)

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej oraz szkoleń – 10000,00 zł.

2) rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w
formie powierzenia :
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z
prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 646000,00 zł.,
a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek
opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 640000,00 zł.,
b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania
chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi
6000,00 zł..
2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja na realizację zadań określonych w ust.1 pkt 1 lit. a, b, c, zostanie przekazana
jednorazowo, zaś na realizację zadania określonego w ust. 1 pkt 2 w 12 miesięcznych
transzach. Termin przekazania dotacji szczegółowo określi umowa.
3. Termin i warunki realizacji zadań
Zlecone zadnia muszą być zrealizowane w 2022 roku. Czas realizacji zadania powinien
obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania: w tym należy uwzględnić
czas na dokonanie rozliczeń finansowych dotyczących realizacji zadania. Dopuszcza
się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi
w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 25% określonej w ofercie.
4. Termin składania ofert
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert, bądź przesłanie ich za
potwierdzeniem odbioru do dnia 20 grudnia 2021 r. do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 (pokój 340) liczy się data wpływu. Oferta
powinna być w opisanej kopercie z podaniem zakresu i rodzaju zadania (w zakresie
pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej).
5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru 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.
Kryteria formalne I etapu:

1) czy oferta została złożona w terminie i prawidłowo w oznaczonej kopercie?
2) czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?
3) czy oferta jest złożona na odpowiednim formularzu?
4) czy oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami
działania podmiotu, określonymi w statucie?
5) czy termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych
określonych w ogłoszeniu ?
6) czy wymagany udział środków lub z innych źródeł (w przypadku wsparcia) jest na
poziomie wskazanym w ogłoszeniu?
7) czy oferta jest podpisana przez upoważnione osoby?
Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
Kryteria formalne II etapu :
1) czy oferta jest wypełniona rzetelnie w każdej części w języku polskim, maszynowo
i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
2) czy zawiera wszystkie wymagane załączniki?
3) czy kopie załączników są potwierdzone za zgodność z oryginałem?
Członkowie Komisji Konkursowej będą dokonywali indywidualnej oceny każdej
złożonej oferty według następujących kryteriów:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w
odniesienie do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy będą realizować zadania publiczne,
4) uwzględnianie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art.3 ust. 3 w/w ustawy, 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 w/w ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadnia publicznego,

6) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
7) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3w/w ustawy,
które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.
6. Komisja przedstawi Zarządowi Powiatu 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 Powiatu w formie uchwały najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021r.
Zarząd Powiatu 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. 83 3432982 lub emailem: pcprbp@wp.pl
7. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2020 r. i 2021 r.

2020 r.
Lp.

Realizator zadania

Nazwa zadania

Kwota dotacji na
2020 r.

1.

Bialskie
na

Stowarzyszenie Prowadzenie
Rzecz

specjalistycznego

Osób poradnictwa

oraz

dofinansowania

Niepełnosprawnych

kosztów

„SPRAWNI INACZEJ”

interwencji kryzysowej dla rodzin , w
których

8000,00 zł.

prowadzenia
występuje

ośrodka
upośledzenie

umysłowej – w formie wsparcia
2.

Fundacja

Pomocy Prowadzenie

specjalistycznego

Osobom Uzależnionym i poradnictwa
ich

Rodzinom

Dołha56, kosztów

21-570 Drelów

oraz

14000,00 zł.

dofinansowanie

prowadzenia

ośrodka

interwencji kryzysowej dla rodzin, w
których występuje alkoholizm – w formie
wsparcia

3.

Stowarzyszenie
Wspierania

Prowadzenie

specjalistycznego

Aktywności poradnictwa

„BONA FIDES”

kosztów

oraz

14000,00zł.

dofinansowanie

prowadzenia

ośrodka

ul. Niecała 4/5A, 20-080 interwencji kryzysowej dla rodzin, w
Lublin

których występuje przemoc– w formie
wsparcia

4.

Stowarzyszenie

Organizowanie i prowadzenie placówek

Rodzicielstwa

opiekuńczo

Zastępczego
SERCE” Żabce 13

„JEDNO rodzinnego

–

wychowawczych

wraz

z

typu

prowadzeniem

mieszkania chronionego - w formie
powierzenia

606000,00 zł.

2021 r.
Lp.

Realizator zadania

Nazwa zadania

Kwota dotacji na
2020 r.

1.

Bialskie
na

Stowarzyszenie Prowadzenie
Rzecz

specjalistycznego

Osób poradnictwa

oraz

dofinansowania

Niepełnosprawnych

kosztów

„SPRAWNI INACZEJ”

interwencji kryzysowej dla rodzin , w
których

8000,00 zł.

prowadzenia
występuje

ośrodka
upośledzenie

umysłowej – w formie wsparcia
2.

Fundacja

Pomocy Prowadzenie

specjalistycznego

Osobom Uzależnionym i poradnictwa
ich

Rodzinom

Dołha56, kosztów

21-570 Drelów

oraz

14000,00 zł.

dofinansowanie

prowadzenia

ośrodka

interwencji kryzysowej dla rodzin, w
których występuje alkoholizm – w formie
wsparcia

3.

Stowarzyszenie
Wspierania

Prowadzenie

specjalistycznego

Aktywności poradnictwa

„BONA FIDES”

kosztów

oraz

14000,00zł.

dofinansowanie

prowadzenia

ośrodka

ul. Niecała 4/5A, 20-080 interwencji kryzysowej dla rodzin, w
Lublin

których występuje przemoc– w formie
wsparcia

4.

Stowarzyszenie

Organizowanie i prowadzenie placówek

Rodzicielstwa

opiekuńczo

Zastępczego
SERCE” Żabce 13

„JEDNO rodzinnego

–

wychowawczych

wraz

z

typu

prowadzeniem

mieszkania chronionego - w formie
powierzenia

626000,00 zł.

