
UCHWAŁA NR 35/168/2019
ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 6 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością p.n. " Świadczenie na terenie 

powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa - 
edycja 2019"

Na podstawie ar.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz.511), art. 4 ust.1 pkt 1 i 7, art. 5 ust.4 pkt.1 , art.11,art.13, art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), art.35a ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, poz.924), art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1508, poz.1358, poz.1693, poz.2192,poz.2354, poz.2529, Dz.U. z 2019 r. poz.271, poz.730, poz.752 
oraz w związku z art.6 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2192), Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie:

1. Kamil Ciupak

2. Krzysztof Nester

3. Franciszek Skibicki

4. Roman Rutkowski

5. Jan Zarzycki

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 32/155/2019 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 
osób z niepełnosprawnością p.n.” Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej 
w ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” zmienia się tytuł oraz § 1 ust.1 i § 2 , które 
otrzymują brzmienie:

1. " Uchwała Zarządu Powiatu Polkowickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych p.n. „ Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego 
usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

2. „ § 1 ust.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej – p.n. „ Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach 
Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

3. „ § 2. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania złożonych ofert w składzie:

1) Pani Aneta Kurman - Rzęsista - Przewodnicząca Komisji,

2) Pani Aneta Rajchel-Sornat - Członek Komisji,

3) Pani Grażyna Horniak - Członek Komisji,

4) Pan Tomasz Birut - Członek Komisji.

4. Dodaje się § 3 o brzmieniu: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. W załączniku do uchwały stanowiącym ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług 
opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” zmienia się część VII, 
w część X ust.7, oraz dodaje się załącznik nr 1 i 2 do ww. ogłoszenia, które otrzymują następujące brzmienie:

1) " VII.tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
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1. Złożone oferty zaopiniowane zostaną przez Komisję konkursową. Z prac Komisji sporządza się protokół 
podpisany przez członków Komisji uczestniczących w jej pracach.

2. Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty pod względem formalnym, zgodnie z kartą oceny formalnej 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, iż oferta zawiera braki formalne 
Komisja konkursowa wzywa oferenta do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Oferty nieuzupełnione 
w wyznaczonym terminie nie będą opiniowane merytorycznie przez Komisję konkursową.

3. Komisja konkursowa opiniuje oferty spełniające wymagania formalne pod względem merytorycznym 
według kryteriów określonych w karcie oceny merytorycznej (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia) zadania opiniując:

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( m.in. 
czytelność kalkulacji kosztów, adekwatność kosztów do działań),

3) proponowaną jakość wykonania zadania ( uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie celu, efektów 
i rezultatów działań, spójność, zasadność wydatków, spodziewane efekty realizacji zadania publicznego),

4) zasoby kadrowe i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania,

5) zasoby rzeczowe oferenta.

4. Komisja konkursowa opiniuje oferty wpisując liczbę przyznanych punków w tabeli oceny merytorycznej 
oferty. Ocena końcowa stanowi sumę wszystkich wystawionych przez członków Komisji konkursowej punktów.

5. Komisja konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu protokół z prac komisji wraz z opinią dotyczącą oceny 
formalnej i merytorycznej. Złożone oferty rozpatruje niezwłocznie Zarząd Powiatu decydując o przyjęciu oferty do 
realizacji oraz wysokości przyznanej dotacji.

6. W przypadku, gdy kwota przyznanych środków publicznych jest niższa od określonej w ofercie, oferent 
może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub cofnąć ofertę.

7. Zarząd Powiatu Polkowickiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji 
wówczas, gdy:

a) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane 
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

b) okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.

8. Do uchwały Zarządu Powiatu Polkowickiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu środków publicznych 
nie stosuje się trybu odwołania.

9. Zarząd Powiatu Polkowickiego zastrzega sobie prawo do:

a) dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert,

b) unieważnienia powyższego konkursu,

c) kontroli przyznanych środków publicznych”.

2) część X ust.7 " Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta 
Polkowicki, z siedzibą w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej p.n. " Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach 
Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 r.".
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

Starosta Polkowicki

Kamil Ciupak
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej – ” Świadczenie na terenie powiatu 
polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka 
wytchnieniowa – edycja 2019” otrzymuje brzmienie:

„  Nr  ………….oferty

KARTA OCENY FORMALNEJ

Lp. Wymaganie Spełnia Nie spełnia Uwagi
1. Oferta złożona w zamkniętej 

kopercie
2. Oferta złożona przez uprawniony 

podmiot zgodnie z treścią art.11 
ust. 3 ustawy

3. Oferta wpłynęła w wymaganym 
terminie

4. Oferta złożona na odpowiednim 
formularzu

5. Cele statutowe oferenta obejmują 
działalność w zakresie objętym 
realizowanym zadaniem

6. Oferta zawiera wymagane 
załączniki

7. Oferta jest podpisana przez osobę 
/osoby upoważnione do działania w 
imieniu oferenta

8. Wszystkie pola oferty są 
wypełnione

……………………………………….
    Data i podpis członka Komisji konkursowej”

Id: 49F4BEF7-5EF2-4DB0-B0F6-D3DFA9AA0173. Uchwalony Strona 1



Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej – ” Świadczenie na terenie powiatu 
polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka 
wytchnieniowa – edycja 2019” otrzymuje brzmienie:

„ Nr oferty …………………..

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Lp. Kryteria Punktacja Punkty 
przyznane

Uwagi

1. Możliwości realizacji zadania 
publicznego przez oferenta 0-20

2. Kalkulacja kosztów realizacji 
zadania publicznego, w tym w 
odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania ( m.in. czytelność kalkulacji 
kosztów, adekwatność kosztów do 
działań)

0-30

3. Proponowana jakość wykonania 
zadania ( uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu, określenie celu, 
efektów i rezultatów działań, 
spójność, zasadność wydatków, 
spodziewane efekty realizacji 
zadania publicznego)

0-20

4. Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób 
biorących udział w realizacji zadania

0-20

5. Zasoby rzeczowe oferenta 0-10

Suma punktów 100

………………………………………………..
Data i podpis członka Komisji konkursowej”
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