
UCHWAŁA NR 56/2022 
ZARZĄDU POWIATU W OSTRZESZOWIE 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań publicznych  
Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 32 ust 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812), w związku z uchwałą nr LI/260/2022 Rady 
Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2023 rok”, Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego 
w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2023 – 2025. 

2. Zatwierdza się treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego, 

2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, 

3) na stronie internetowej Powiatu Ostrzeszowskiego. 

§ 2. Skład komisji konkursowej do oceny składanych ofert wraz z regulaminem działania komisji, zostanie 
określony odrębną uchwałą Zarządu Powiatu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu – Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
Powiatu w Ostrzeszowie 

 
 

Lech Janicki 
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                                                                                                                                               Załącznik  

do Uchwały nr 56/2022 

Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2025  

zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie priorytetu:  

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

I. Rodzaj zadania: 

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi typu A, B, C. 

2. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej dla osób z za-

burzeniami psychicznymi typu A, B, C. 

Opis zadania: 

Zadanie polega na udzielaniu specjalistycznych usług opiekuńczych w środowiskowym domu 

samopomocy, w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do możliwie jak 

najbardziej samodzielnego życia. Adresatem usług będą osoby skierowane do uczestnictwa w 

ośrodku wsparcia decyzją administracyjną wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ostrzeszowie. 

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia wykonania zadania. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

1/ planowana wysokość dotacji na realizację zadania nr 1 w 2023 roku wynosi 726.336 zł 

(słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 00/100), a w 

razie jej zmiany - w wysokości otrzymanej przez powiat na ten cel dotacji w 2023 roku; 

2/ planowana wysokość dotacji na realizację zadania nr 2 w 2023 roku wynosi 479.568 zł 

(słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 

00/100), a w razie jej zmiany - w wysokości otrzymanej przez powiat na ten cel dotacji w 

2023 roku; 

3/ planowana kwota dotacji pochodzi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i może ulec zmia-

nie, również w trakcie realizacji zadania, bez jego zmiany zakresu rzeczowego; 

4/ w latach 2024 – 2025 wysokość środków finansowych na realizację powyższych zadań uza-

leżniona będzie od dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego i ustalona w drodze 

aneksu zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem. W przypadku braku finansowania przez 

Wojewodę realizacji zadania, umowa zawarta ze Zleceniobiorcą wygaśnie z dniem 31 grud-

nia 2023 roku. 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1/ zadanie musi być realizowane dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, 

2/ zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, 

3/ dotacja na realizację zadania przyznana będzie tylko na podstawie umowy, 

4/ nie będą przyznawane dotacje na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.  

IV. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie nr 1 realizowane będzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 roku, 

      przez co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (w tym co najmniej 6 godzin pracy 

      z uczestnikami), dla 30 uczestników.  
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1.1. Ilość uczestników w zależności od decyzji wojewody i przyznanych środków finan-

sowych może ulec zmianie również w trakcie realizacji zadania. 

1.2. Zmiana ilości uczestników wymaga przedłożenia przez Zleceniobiorcę zaktualizo-

wanego planu, harmonogramu i kosztorysu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS-u w 

Doruchowie. 

2. Zadanie nr 2 realizowane będzie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 r. 

      przez co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (w tym co najmniej 6 godzin pracy 

      z uczestnikami), dla 20 uczestników. 

2.1. Ilość uczestników w zależności od decyzji wojewody i przyznanych środków finan-

sowych może ulec zmianie również w trakcie realizacji zadania. 

2.2. Zmiana ilości uczestników wymaga przedłożenia przez Zleceniobiorcę zaktualizo-

wanego planu, harmonogramu i kosztorysu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS-u w 

Kuźnicy Grabowskiej. 

3. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 

       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

       oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy prowadzące działalność w zakresie 

       pomocy społecznej. 

4. W ofercie należy zawrzeć informacje o projektowanym w ramach zadania poziomie zapew- 

       nienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym,  

       cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub o przewidywanych formach dostępu alterna- 

       tywnego. 

5. Funkcjonowanie ośrodka wsparcia i realizacja zadań winny się odbywać z najwyższą sta- 

      rannością, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

      2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 249),  

            ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze  

            zm.).  

6. Zadanie winno być realizowane w trybie i na zasadach określonych w pisemnej umowie 

      sporządzonej według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego 

      Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru  

      oferty i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów 

      sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 

V. Termin i warunki składania ofert: 

1) Oferty w formie papierowej  należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 

15:00 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie bądź za pośrednictwem 

poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31,  

63-500 Ostrzeszów. Decyduje data wpływu do Urzędu. 

2) Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na ŚDS Doruchów” 

lub „Konkurs na ŚDS Kuźnica Grabowska”,. 

3) Wzór oferty stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Po-

żytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzo-

rów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057). 

4) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

5) Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu 

oraz opatrzona pieczęcią. 

6) W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, winna być ona potwier-
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dzona przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podmiotu. 

7) Oferta złożona na innym niż obowiązującym druku, oferta niekompletna lub oferta złożona po 

terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 

VI. Termin i tryb stosowany przy wyborze ofert: 

1/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2022 r. po uzyskaniu przez Zarząd 

Powiatu w Ostrzeszowie opinii i rekomendacji komisji konkursowej. 

2/ Decyzję o przyznaniu dotacji w formie powierzenia realizacji zadania podejmuje Zarząd 

Powiatu w Ostrzeszowie. Decyzja ta jest ostateczna, a stosowna umowa zostanie zawarta 

bez zbędnej zwłoki. 

3/ Niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie 

ogłosi wynik konkursu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, w Biu-

letynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego oraz na stronie internetowej 

www.powiatostrzeszowski.pl. 

VII. Kryteria wyboru ofert: 

1. Ocena formalna - zgodność oferty pod względem formalno-prawnym z wymogami konkur-

sowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Ocena merytoryczna: 

 

Lp. Kryterium oceny merytorycznej Ilość punktów 

1.  Ocena możliwości realizacji zadania publicznego. 0 – 10 

2.  
Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy   

udziale których będzie realizowane zadanie. 
0 – 10 

3.  Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania. 0 – 10 

4.  
Wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy  

i praca społeczna członków 
0 – 10 

5.  
Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych           

z rodzajem zadania wskazanym w konkursie. 
0 – 10 

 R a z e m : 0 – 50 

 

VIII. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i przekazanych dotacjach: 

a) w 2021 roku: 

− Powiat Ostrzeszowski udzielił Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktyw-

ni” dotacji celowej w wysokości 723.372 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Doruchowie dla 30 osób w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.  

− Powiat Ostrzeszowski udzielił Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktyw-

ni” dotacji celowej w wysokości 611.645 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Kuźnicy Grabowskiej dla 20 osób w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 

roku; 

b) w 2020 roku: 

− Powiat Ostrzeszowski udzielił Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktyw-

ni” dotacji celowej w wysokości 780.363 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Doruchowie dla 30 osób w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  

− Powiat Ostrzeszowski udzielił Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktyw-

ni” dotacji celowej w wysokości 511.196 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samo-
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pomocy w Kuźnicy Grabowskiej dla 20 osób w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 

roku. 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Powiat Ostrzeszowski zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, do odwołania 

konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu 

rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

2. Powiat Ostrzeszowski może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania 

dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowa-

nego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot lub jego reprezentanci 

utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okolicz-

ności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu. 

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporzą-

dzenie 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). 

X. Klauzula informacyjna: 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), administratorem danych oso-

bowych przetwarzanych w starostwie jest Starosta Ostrzeszowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych (IODO) w starostwie można uzyskać pod adresem email: 

iod@powiatostrzeszowski.pl. 

Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu 

Ostrzeszowskiego w latach 2023 – 2025. 

Dane nie są zbierane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

Podstawą przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 6 RODO jest: 

− Państwa zgoda lub 

− niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub 

− wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Starostwo Powiatowe w Ostrze-

szowie. 

Odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podsta-

wie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu  określonego 

w poprzednich punktach. Po zakończeniu procesu związanego z otwartym konkursem ofert doku-

menty aplikacyjne podmiotu, który został wybrany, dołączone zostaną do jego akt. Dokumenty 

podmiotów nie wybranych w konkursie przechowywane będą przez czas określony w Rozporzą-

dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-

nolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-

wów zakładowych oraz innych przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów. 

W związku z tym, iż przetwarzamy dane osobowe, co do zasady przysługują Państwu nastę-

pujące prawa:  

• do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych; dostępu do treści swoich danych, 

• do informacji o  przetwarzanych  danych  osobowych,  określonych w  art. 15 ust. 1 RODO, 

• do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

•  do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego staro-

stwa oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej, 
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• do ograniczenia przetwarzania danych, 

• do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie 

Państwa zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy), 

•  do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze szczególną sy-

tuacją (prawo to przysługuje wówczas, gdy starostwo przetwarza dane w związku z realizacją 

zadania publicznego), 

• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można składać 

w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową. 

Podawanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem za-

warcia umowy lub dobrowolne. 

Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych jest 

niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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O G Ł O S Z E N I E 

O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego w latach 2023 - 2025 w zakresie dzia-

łalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: 

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi typu A,B,C. 

2. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej dla osób z za-

burzeniami psychicznymi typu A,B,C. 

W związku z powyższym Starosta Ostrzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), do zgłaszania kandyda-

tów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwar-

tego konkursu ofert. 

 

Kandydatem na członka komisji konkursowej może być osoba, która:  

1) zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub inny podmiot prowadzący działalność 

pożytku publicznego, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub 

podmiot biorący udział w danym konkursie; 

2) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku praw-

nym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności; 

3) korzysta z pełni praw publicznych.  

 

Praca w komisji jest nieodpłatna. 

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do 

niniejszego ogłoszenia, w Biurze Podawczym starostwa lub za pośrednictwem poczty lub kurie-

ra na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów. 

 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 grudnia 2022 r. 

 

Wszelkie informacje związane z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać w Wydziale Organiza-

cyjnym i Spraw Obywatelskich, pok. 40, tel. 62-7320056 lub pod adresem e-mail: 

obywatelski@powiatostrzeszowski.pl 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIA 

przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej do oceny ofert na 

realizację zadania publicznego na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2023 - 2025 w za-

kresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: 

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi typu A,B,C. 

2. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej dla osób z za-

burzeniami psychicznymi typu A,B,C. 

 

Imię i nazwisko kandydata: 

 

 

 

Dane kontaktowe kandydata:  

(adres do korespondencji, tel. kontaktowy,  

e-mail) 

 

 

 

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub 

podmiotu wskazującego kandydata do 

komisji:  

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce-

su wyboru na członka komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

 

 

   ……………………………………….   ……………………………………….………… 

 (miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis kandydata) 

 

 
           

 

Pieczątka imienna lub czytelny podpis osoby 

/osób/ upoważnionej do reprezentowania 

organizacji pozarządowej lub podmiotu, z 

ramienia którego wskazany został kandydat 
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