
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 250/2012 
Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim 
z dnia 9 listopada 2012r. 

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)  

 
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania pomocy społecznej z zakresu 
administracji rz ądowej polegaj ącego na prowadzeniu o środka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu opol skiego w roku 2013. 

 
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem 

dotacji na jego finansowanie. 

 

I. Podmioty uprawnione do zło żenia oferty: 

• organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 

pomocy społecznej, 

• podmiot uprawniony do zgłoszenia oferty jest obowiązany prowadzić działalność na 

terenie powiatu opolskiego a zadanie określone w niniejszym ogłoszeniu jest 

przedmiotem jego działalności statutowej.   

 

II. Konkurs dotyczy:  prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi o zasięgu powiatowym dla co najmniej 50 osób. . 

III. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie finansowany 

z dotacji otrzymanej przez powiat na jego funkcjonowanie. Wysokość dotacji na 

prowadzenie ośrodka zostanie przekazana po dokonaniu wyboru przez 

zleceniodawcę. Na realizacj ę zadania w 2013 roku przeznacza si ę dotacj ę 

w wysoko ści 581 000 zł.   



IV. Zasady przyznawania dotacji.   

1. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną 

ofertę według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

(Dz. U. Nr 6, z 2011 r., poz. 25).  

2. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)  

 
 

V. W roku 2011 i 2012 Powiat Opolski powierzył organizacji pozarządowej, o której 

mowa w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego 

Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Kwota przekazanej 

dotacji na realizację w/w zadania w roku 2011 wyniosła  - 578 000,00 zł i w roku 2012 

- 580 000,00 zł.   

 

VI. Termin i warunki realizacji.  

Zadanie będzie realizowane w 2013 roku tj: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

Warunkiem realizacji zadania jest zapewnieni odpowiedniego zaplecza lokalowego oraz kadry 

o odpowiednich kwalifikacjach umożliwiających prawidłowy poziom realizacji zadania, zakresu 

i standardu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinien funkcjonować 5 dni 

w tygodniu po 8 godzin dziennie i realizować zadania w następującym zakresie: 

1) zapewnić miejsca dla co najmniej 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2) zapewnić uczestnikom świadczenia opiekuńcze, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia 

rekreacyjno-kulturalne,  

3) zapewnić usługi transportowe uczestnikom do ośrodka i do miejsca zamieszkania, 

4) dysponować specjalistyczną kadrą, tj. w szczególności zapewnić uczestnikom usługi 

psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, rehabilitanta lub 

fizjoterapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej , 



5) Ośrodek Wsparcia powinien być pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony 

w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, 

6) Powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 500 m² w skład której powinny wchodzić 

następujące pomieszczenia: 

- sala ogólna, 

- pomieszczenia wielofunkcyjne do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej 

i rehabilitacyjnej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, logopedycznego, 

pedagogicznego, 

- pomieszczenia powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, specjalistyczny, 

pomoce dydaktyczne.  

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

1. Składanie ofert 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie o środka wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi”  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu 

Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie w terminie do 3 grudnia 2012 r . Oferta, 

która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 

Złożenie/nadesłanie oferty po terminie spowoduje jej zwrot. Nie będą przyjmowane oferty 

przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.  

2. Do oferty, której wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) należy dołączyć: 

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu 

prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty); 

b) statut organizacji bądź inny dokument określający przedmiot działalności oferenta;  

c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – 

w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.  

3. Informacje uzupełniające: 

- dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do 

działania w imieniu oferenta, 



- złożenie oferty niekompletnej lub z brakami formalnymi wyklucza oferenta z dalszego 

postępowania konkursowego. 

4. Rozpatrywanie ofert: 

- oferty podlegają analizie formalnej, 

- oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, oceny dokonuje 

Komisja Konkursowa, 

- rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu złożenia ofert podanego przez 

Urząd.  

5. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 

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

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), 

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania; 

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234 

poz. 1536 z późn. zm.), będą realizowały zdanie publiczne; 

d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

na realizację zadania publicznego, 

e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków przy realizacji zadania, 

f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w latach 

poprzednich, (w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 

środków). 

 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Po ogłoszeniu wyników konkursu następuje podpisanie umowy na realizację zadania. 

2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku i uwzględnione 

w umowie pod rygorem zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.  

3. Nie wykorzystane środki podlegają zwrotowi. 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 250/2012 
Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim 
z dnia 9 listopada 2012 r. 

 

Regulamin otwartego konkursu ofert 
 

§ 1. 

Regulamin określa tryb ubiegania się o sfinansowanie zadania publicznego w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania pomocy społecznej polegającego na 

prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu 

opolskiego w roku 2013. 

 

§ 2. 

1. Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013. 

2. Celem konkursu jest dokonanie wyboru ofert do realizacji zadania publicznego polegającego 

na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu 

opolskiego w roku 2013. 

3. Zadanie publiczne wybrane do realizacji w drodze konkursu ofert realizowane będzie 

w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego 

sfinansowanie.  

4. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania publicznego winien posiadać własne 

środki finansowe w tym z innych źródeł. 

5. Konkurs ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.  

 

§ 3. 

W konkursie ofert uczestniczyć mogą:  

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 

pomocy społecznej, 

• organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, 



• podmiot uprawniony do zgłoszenia oferty jest obowiązany prowadzić działalność na 

terenie powiatu opolskiego a zadanie określone w niniejszym ogłoszeniu jest 

przedmiotem jego działalności statutowej. 

 

§ 4. 

1 Oferta zgłoszona do konkursu winna zawierać wszystkie elementy ujęte w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). 

2. Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu 

prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty); 

b) statut organizacji bądź inny dokument określający przedmiot działalności oferenta;  

c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – 

w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.  

 

§ 5. 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). 

2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie o środka wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu 

Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie w terminie wyznaczonym dla danego 

zadania. Oferta, która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 

Złożenie/nadesłanie oferty po terminie spowoduje jej zwrot. Nie będą przyjmowane oferty 

przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.  

§ 6. 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd 

Powiatu. 

2. Komisja Konkursowa rozpocznie pracę z dniem powołania i zakończy pracę z dniem 

podpisania umowy z uprawnionym podmiotem, którego oferta została wybrana. 

3. Pracą Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne nie 

objęte niniejszym regulaminem. 



4. W skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby: przedstawiciele Zarządu Powiatu 

oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), przy czym nie może on reprezentować ani 

pełnić funkcji w organach statutowych podmiotu biorącego udział w konkursie.    

5. Zgłoszenie do Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby 

upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 

r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), z ramienia których występuje kandydat.  Wzór formularza 

zgłoszenia do Komisji Konkursowej okre śla załącznik nr 1 do niniejszego  Regulaminu 

otwartego konkursu ofert. 

6. Komisja może prowadzić postępowanie konkursowe przy składzie przynajmniej 3 członków. 

7. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego na ich złożenie. 

 

§ 7. 

Do zadań Komisji należy: 

1. Otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. 

 

2. Ocena ofert pod względem spełnienia wymogów co do ich rozpatrzenia określonych 

w szczegółowych warunkach konkursu. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do 

wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. 

 

3. Sprawdzenie ofert podlega rozpatrzeniu biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 

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

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), 

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania; 

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., 

Nr 234 poz. 1536 z późn. zm), będą realizowały zdanie publiczne; 

d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

na realizację zadania publicznego, 



e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków przy realizacji zadania, 

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich, 

(w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków), 

 

4. Ocena ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

- budżet zadania ( wysokość kosztów, wysokość wkładu własnego finansowego i rzeczowego, 

inne źródła finansowania); 

- doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu; 

- kryteria dodatkowe (wysokość wnioskowanej dotacji, jakość realizacji zleconego zadania 

oceniana na podstawie zakresu oferowanych usług). 

 

5. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim 

protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokością dotacji na realizację zadania 

publicznego.  

6. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim 

w formie uchwały.   

7. Podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami 

stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania 

dotacji oraz jej rozliczenia. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.opole.lublin.pl, na stronie internetowej Powiatu http://opole.lublin.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4.  

9. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:  

1) nazwę oferenta; 

2) nazwę zadania publicznego; 

3) wysokość przyznanych środków publicznych.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego konkursu ofert 
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI K ONKURSOWEJ 

 
 
Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej 
 

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji: 
 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

Kandydat jest przedstawicielem następujących 
organizacji pozarządowych / podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

 

 
Deklaruję chęć udziału w Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert, na realizację zadania publicznego pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej 
polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu 
opolskiego w roku 2013 ogłaszanym prze Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim 
 
Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru 
członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. 
 
 

Data i czytelny podpis 
kandydata na członka Komisji: 

 

 
 
Zgłaszam ww. kandydata na członka komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji / 
podmiotu *: 
 
 

Pieczęć organizacji / podmiotu * 
 

 

Podpisy członków Zarządu /osób 
upoważnionych do reprezentacji organizacji / 
podmiotu na zewnątrz: 
 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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