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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 28/106/2011 
Zarządu Powiatu Raciborskiego 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

ZASADY  
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 
 

1. Zadania publiczne Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i środki 
przeznaczone na jego realizację: 
1) Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo –

 wychowawczych: 
1.1) zadanie nr 1 – Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego                           

20 miejscowej, całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla dzieci do lat 18, obojga płci.  

       W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone mieszkania. 
1.2) zadanie nr 2 – Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego                            

23 miejscowej, całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla dzieci do lat 18, obojga płci.  

       W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone mieszkania. 
2) wysokość środków przewidzianych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

powiatu raciborskiego w placówce w 2011  r.:  
2.1) zadanie nr 1: 

a) na pokrycie kosztów pobytu dzieci – do 222 960,00 zł, 
b) na rozwój infrastruktury placówki – do 20 000,00 zł, 

2.2) zadanie nr 2: 
a) na pokrycie kosztów pobytu dzieci – do 235 244,00 zł, 
b) na rozwój infrastruktury placówki – 0,00 zł, 

2. Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.09.2011 r. do 31.08.2016 r. 
3. Zadanie publiczne tego samego rodzaju było powierzone do realizacji przez Powiat 

Raciborski Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki)                
oraz Stowarzyszeniu „OTWARTE SERCA DZIECIOM”: 

− w roku 2009 – 862 057,66 zł kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania,                   
− w roku 2010 – 1 538 704,42 zł kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania.                                

4. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536). 

5. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1 lit. a i ppkt 2.2 lit a przeznaczona jest                     
na pokrycie bieżących kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.              
Z dotacji nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, które w inny sposób są finansowane 
z budżetu Powiatu Raciborskiego. Dotacja nie może być przeznaczona na  pokrycie 
deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, remonty budynków, zakupy gruntów, 
działalność gospodarczą, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym, 
działalność polityczną i religijną. 

6. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1 lit. b może być przeznaczona na zakup 
wyposażenia uzupełniającego do placówki, drobne prace remontowe i naprawcze                      
w pomieszczeniach placówki, poprawę infrastruktury otoczenia placówki. Dotacja ta 
przyznawana będzie na podstawie oddzielnej umowy w sprawie przyznania dotacji 
celowej. 



 2 z 17 
 

7. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych 
Zasad, w zaklejonej kopercie, z napisem:  „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 
całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej – zadanie nr …”.  

8. Do oferty, która musi zawierać wypełnione wszystkie pola należy dołączyć: 
1) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym wyciąg oferenta z właściwego 

rejestru, niezależnie od tego kiedy został wydany, 
2) statut oferenta, 
3) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu występującego o dotację                    

za 2010 r., a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres                       
tej działalności, 

4) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2010 zgodne wymogami ustawy             
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152,                   
poz. 1223 z późn. zm.), wraz z uchwałą zatwierdzającą. W przypadku 
dotychczasowej krótszej działalności należy złożyć zestawienie przychodów  
i kosztów za ten okres. 

5) uchwałę organu stanowiącego o podziale zysku lub pokryciu starty za 2010 rok 
jeżeli taka była podjęta,  

6) zezwolenie Wojewody Śląskiego na prowadzenie całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej oraz ewentualnych mieszkań funkcjonujących                   
w ramach placówki,              

7) oświadczenie o: 
a) braku zajęć komorniczych oraz o niezaleganiu z płatnościami                           

na zobowiązania cywilno – prawne, 
b) nie działaniu oferenta w celu osiągnięcia zysku, 
c) zamiarze nieodpłatnego wykonywania zadania, 
d) wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej. 
9. Dokumenty wymienione w ust. 7 i 8 dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, 

pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. Niespełnienie 
tego wymogu spowoduje nieważność oferty. 

10. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w ust. 8 muszą być one 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione. 

11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: 
1) wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, 
2) kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zadania,  
3) jakość zasobów posiadanych do realizacji zadania, 
4) doświadczenie w realizacji tego typu zadań, 
5) doświadczenie we współpracy z powiatem. 

12. Kryteria oceniane będą w skali: 
1) kryterium 1) – od 0 do 10 punktów, 
2) kryterium 2) – od 0 do   7 punktów, 
3) kryterium 3) – od 0 do   7 punktów, 
4) kryterium 4) – od 0 do   4 punktów, 
5) kryterium 5) – od 0 do   4 punktów. 

13. Wymagana liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% 
maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania. 

14. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2011 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4. 
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15. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu. 

16. Odrzuceniu podlega oferta: 
1) zawierająca zadanie niezgodne z ogłoszeniem o konkursie, 
2) w której iloczyn wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka                 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej, liczby 20 lub 23 – nominalnej liczby 
dzieci w placówce i liczby 4 – liczby miesięcy funkcjonowania placówki w 2011 r. 
przekroczy zaplanowaną kwotę dotacji Powiatu na utrzymanie dzieci  
w placówce na 2011 r., podaną w ogłoszeniu o konkursie oraz w ust. 1 pkt 2  
ppkt 2.1 lit. a i ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2 lit. a niniejszych zasad, 

3) złożona na druku innym niż wskazanym w niniejszych zasadach konkursu, 
4) złożona po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,  
5) niekompletna  w stosunku do wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, 
6) nieczytelna,  
7) dotycząca zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego 

wniosek, 
8) złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.   

17. Oferent może złożyć jedną ofertę na dwa zadania (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) lub ofertę                      
na jedno wybrane zadanie (zadanie nr 1 lub zadanie nr 2). 

18. Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, za kompletność wniosku odpowiada  
wnioskodawca. 

19. Konkurs będzie ważny jeżeli zostanie złożona jedna oferta spełniająca wymogi formalne. 
20. Oferent zobowiązuje się do umożliwienia wizytacji obiektu placówki przez Komisję 

konkursową. 
21. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 02.08.2011 r. Decyzję dotyczącą wyboru 

najkorzystniejszych ofert podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej. 

22. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4 oraz na stronie bip.powiatraciborski.pl – 
zakładka „Organizacje pozarządowe” – Konkursy – Wyniki. 

23. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować 
będzie umowa, zawarta przed datą rozpoczęcia realizacji zadania pomiędzy Powiatem 
Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a oferentem, której projekt stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszych zasad. 

24. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Referacie Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, pokój nr 106,  
tel. 32 45 97 347, 32 45 97 348. 

25. Sprawy nieuregulowane niniejszym ogłoszeniem będą prowadzone w oparciu o Program 
współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,              
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2011, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.                              
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234,                 
poz. 1536), ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r.,              
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

 
 
 

 STAROSTA 
 
Adam Hajduk 
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                                                                                                                      Załącznik nr 1 do Zasad 

 
OFERTA PODMIOTU UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE REALIZACJI 

ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
 

Konkurs obejmuje następujące zadanie:  
„Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo –
 wychowawczych: 
– zadanie nr 1*, 
– zadanie nr 2*.”. 

(nazwa zadania) 
 
 
1. Pełna nazwa oferenta: .............................................................................................................. 
 
2. Forma prawna oferenta: ........................................................................................................... 
 
3. Data powstania: ....................................................................................................................... 
 
4. Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji ……………..… 
 
5. Data wpisu do rejestru lub ewidencji .………………………………………………..…..…. 
 
6. Nr NIP ……………………….………...  nr REGON ……………………………………… 
 
7. Adres: 
 

miejscowość …………………………..…   ul.………………………………….………..… 
 
gmina …………………………………....    powiat …………………………….…..……… 
 
województwo …………………………... 
 
kod pocztowy …………………………...    poczta ………………………………………… 
 
tel. ………………………………………     faks …………………………………………... 
 
e-mail ………………………………......     http// ………………………………………….. 

 
8. Nazwa banku obsługującego oferenta ………………………………………………………. 
     
       numer rachunku bankowego ………………………………………………………………... 
 
9. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta 
 

a) ………………………………………………... 
 

b) ………………………………………………... 
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c) ………………………………………………... 
 
10. Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej 
 
        zadanie, o którym mowa w ofercie …………………………………………………………. 
 
       ……………………………………………………………………………………………….. 
 
       ……………………………………………………………………………………………….. 
  
11. Nazwisko i imię oraz numer telefonu kontaktowego osoby upoważnionej do składania  
 
       wyjaśnień dotyczących oferty: ……………………………………………………………… 
 
12. Przedmiot działalności pożytku publicznego: 
 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego ………………………………….. 
 
b) działalność odpłatna pożytku publicznego ……………………………………… 

 
13. Czy oferent prowadzi działalność gospodarczą: 
 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ……………………………………….. 
 
b) przedmiot działalności gospodarczej …………………………………………….. 

 
 

14. Nr i data wydania decyzji Wojewody Śląskiego zezwalającej na prowadzenie placówki  
 
       opiekuńczo – wychowawczej oraz mieszkań ewentualnie funkcjonujących w ramach 
 
       placówki:  
 

a) ……………………………………………………………………………………. 
 
b) ……………………………………………………………………………….…… 
 
c) ……………………………………………………………………………………. 
 
d) ……………………………………………………………………………….……  

 
15. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego typu:  
 

………………………………………………………………………………………….…….. 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
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16. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy  
 
       z administracją publiczną: 
 

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

 
17. Opis bazy lokalowej placówki, w której będzie realizowane zadanie: 
 

a) rodzaj obiektu: ........................................................................................................ 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

b) stosunek własności: ................................................................................................ 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

c) całkowita powierzchnia użytkowa w m2 : .............................................................. 
 

d) powierzchnia użytkowa przeznaczona na realizację zadania w m2 : ...................... 
 

e) stan techniczny obiektu i wyposażenie istotne z punktu widzenia realizacji 
 

      zadania: 
 
   …………………………………………………………………………………..…… 
 
   ...................................................................................................................................... 
 
   …………………………………………….…………………………………………. 
 

f) otoczenie obiektu: 
 
     .................................................................................................................................... 
 
     .……………………………………………………………………………………... 
 
    ………………………………………………………………………………………. 
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18. Opis bazy lokalowej mieszkań ewentualnie funkcjonujących w ramach placówki 
 

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

 
 
19. Dane osoby, która kierować będzie placówką (nazwisko, imię, stanowisko, kwalifikacje)  
 

................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 

 
 
20. Dane osób, które będą zatrudnione w placówce (nazwisko, imię, stanowisko, kwalifikacje) 
 

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

21. Średniomiesięczny koszt pobytu dziecka w placówce prowadzonej w ramach realizacji 
 
      zadania, obliczony w oparciu o art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
 
      społecznej: …………………………………………………………………………………… 
 

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

22. Ewentualny pozafinansowy wkład oferenta w realizację zadania (np. praca wolontariuszy): 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
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23. Dodatkowe uwagi lub informacje oferenta: 
 

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

 
 
 

(pieczęć podmiotu)                                                            ............................................................................. 
                           (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń 
                                                                                                              woli w imieniu podmiotu) 
 
 
 
 

Załączniki jakie oferent musi złożyć wraz z ofertą:** 
1) Akt własności obiektu lub umowę dzierżawy na okres min. 5 lat. 
2) Dokumentację fotograficzną obiektu i otoczenia. 
3) Zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej księgowości na potrzeby realizacji zadania. 
4) Zobowiązanie do umożliwienia wizytacji obiektu przez Komisję konkursową. 
 
*Niepotrzebne skreślić 
** Dokumenty należy złożyć w oryginale lub potwierdzone na każdej ze stron za zgodność z oryginałem przez   

uprawnioną osobę/osoby.       
 
 

 
 
KIEROWNIK REFERATU 
SPRAW SPOŁECZNYCH 
 
Aleksander Kasprzak 
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Załącznik nr 2 do Zasad  
PROJEKT 

 
UMOWA NR ZS……………..2011 

zawarta dnia ………….. 2011 r. 
 
 

o powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 
społecznej, pod nazwą: „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej”, pomiędzy: 
 
1. Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 

działają: 
− ………………. – …………………,   
− ………………. – …………………, 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,  
 
a 

 
2. ………………………………………………..…………………………….…….., z siedzibą                    

w ………………….…ul. ………………………………….., zarejestrowanym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod nr ………………….., Nr REGON ……….., Nr NIP ……………, 
w imieniu którego działają: 

− ........................ – ………………….. , 
− ........................ – ………………….. , 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 
 
Działając w oparciu art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                           
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku                 
z art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r.,            
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia                               
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 234, poz. 1536), uchwałą nr L/478/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                                  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 
 

Strony zgodnie ustalają: 
 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania Powiatu Raciborskiego z zakresu 
pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 
całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej”, zwanej w dalszej części umowy 
„Placówką”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie                  
i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego w rozumieniu                 
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej "ustawą". 
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§ 2. Sposób wykonania zadania publicznego 

 
1. Placówka funkcjonować będzie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r. 
2. Placówka przeznaczona będzie dla 20/23* dzieci do lat 18, obojga płci.  
3. W ramach Placówki dodatkowo mogą funkcjonować wydzielone mieszkania. 
4. Placówka prowadzona będzie w ……………………………przy ul. ………………..., 

mieszkania:    
1) w ………………………………………………… ; 
2) w ………………………………………………… ; 

5. Otwarcie kolejnego mieszkania w ramach Placówki wymaga wstępnej zgody 
Zleceniodawcy, zgody Wojewody Śląskiego, a następnie aneksu do niniejszej umowy. 

6. Szczegółowe zasady prowadzenia Placówki określa rozporządzenie Ministra Pracy                      
i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo –
wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). 

7. Przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Placówka współpracuje: 
1) z rodziną dziecka, opiekunami prawnymi dziecka, a w zakresie życia rodzinnego                          

z rodzinami zaprzyjaźnionymi, 
2) z Powiatem, szkołami, sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, Policją, 

strukturami kościelnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Raciborzu oraz innymi instytucjami 
wspierającymi opiekę i wychowanie dziecka. 

8. Podstawą skierowania do Placówki jest: 
1) orzeczenie Sądu Rodzinnego, 
2) skierowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

9. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli 
ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia                        
i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia jego sytuacji w przypadkach wymagających 
natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki, na polecenie sędziego, doprowadzone 
przez Policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia               
lub zdrowia. 

10. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Placówki może przyjąć dziecko bez skierowania 
na jego prośbę, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, celem objęcia całodobową 
opieką. 

11. W przypadku przyjęcia dziecka na pobyt na zasadach opisanych w ust. 9 Dyrektor 
Placówki o zaistniałym fakcie powiadomi niezwłocznie Sąd Rodzinny oraz Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

12. W Placówce do 31.12.2015 r. mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku żucia. 
13. W Placówce w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci 

powyżej 7 roku życia. 
14. W Placówce od 1 stycznia 2020 r. mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia.  
15. Umieszczanie dziecka poniżej 10 roku życia w Placówce, jego pobyt w Placówce, o którym 

mowa w ust. 11 i 12, możliwe jest w wyjątkowych przypadkach, szczególnie                               
gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. 

16. Dyrektora Placówki wyznacza i zatrudnia Zleceniobiorca. 
17. Dyrektor kieruje całością spraw organizacyjno – wychowawczych Placówki w oparciu                  

o obowiązujące przepisy. 
18. Regulamin organizacyjny Placówki opracowuje Dyrektor. 
19. Regulamin Placówki zatwierdza Zleceniobiorca, po wcześniejszym zaopiniowaniu 

Regulaminu pod względem zgodności z prawem przez Zleceniodawcę. 
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§ 3. Wysokość dotacji  
 

1. Powiat począwszy od 1 września 2011 r. zobowiązuje się do ponoszenia kosztów 
związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w Placówce. Miesięczny koszt pobytu 
dzieci liczony będzie jako iloczyn liczby dzieci przebywających w Placówce                               
i miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce. Średni miesięczny koszt 
utrzymania dziecka w Placówce od 1 września 2011 ustala się na ……….…………………,                      
co zostanie potwierdzone obwieszczeniem Starosty Raciborskiego opublikowanym                             
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Wysokość wydatków na utrzymanie dziecka w latach następnych odpowiadać będzie 
wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce. 

3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce w kolejnych latach oznacza średni 
miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku poprzednim ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, powiększony o prognozowany średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej           
na dany rok kalendarzowy. 

4. Podstawę do rozliczenia wydatków ponoszonych przez Powiat na utrzymanie dziecka 
umieszczonego w Placówce w kolejnych latach stanowić będzie kwota średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka na dany rok, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt 
dziecka w Placówce od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało 
opublikowane. 

6. Środki, o których mowa w § 3 niniejszej umowy Zleceniodawca przekazywać będzie                    
w formie dotacji celowej na zadania zlecone. 

7. Środki, o których mowa w ust. 1 przekazywane będą w transzach miesięcznych: 
1) pierwsza transza za miesiąc wrzesień do 10 września 2011 r. 
2) pozostałe transze do 10 dnia każdego miesiąca. 

8. Pierwsza transza, o której mowa w ust. 7 pkt 1 zostanie przekazana w kwocie ………. zł, 
obliczonej jako iloczyn liczby miejsc w placówce i średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania dziecka w Placówce. 

9. Pozostałe transze, o których mowa w ust. 7 pkt 2 przekazywane będą według faktycznej 
liczby dzieci przebywających w Placówce, według stanu na ostatni dzień miesiąca 
poprzedzającego  miesiąc przekazania dotacji. 

10. Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy będą przekazywane przelewem                       
na specjalnie do tego celu utworzone konto Placówki. Nr konta 
................................................................................................. .  

11. Za niepełny miesiąc pobytu dziecka w Placówce, odpłatność ulegać będzie zmniejszeniu 
proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w Placówce, zgodnego z decyzją Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

12. W przypadku wydania przez sąd zarządzenia „tymczasowego” o umieszczeniu dziecka              
w rodzinie wnioskującej o jego przysposobienie średni miesięczny koszt utrzymania 
takiego dziecka wynosić będzie 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka             
w Placówce, ogłoszonego na dany rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

13. Zmniejszony średni miesięczny koszt utrzymania dziecka, o którym mowa w ust. 12 
naliczany będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po przejściu dziecka                      
z Placówki do rodziny wnioskującej o jego przysposobienie. 

14. O wydaniu przez Sąd prawomocnego zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie 
przysposobienia dziecka Placówka niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę                           
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 
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15. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7 Zleceniobiorcy przysługują 
odsetki naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych.  

16. Za dzień otrzymania środków uważa się dzień uznania rachunku bankowego 
Zleceniobiorcy. 

17. Zleceniobiorca oświadcza, że Placówka jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 10 
rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku                  
nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających 
z umowy. 

  
§ 4. Zamówienia opłacane z dotacji 

 
Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących              
z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
 

§ 5. Dokumentacja finansowo – księgowa i ewidencja księgowa 
 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –

 księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi         
z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,                  
poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 
Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne. 

 
§ 6. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków 

otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć                        
we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach                    
oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. 

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich 
materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych                             
i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, 
proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą 
widoczność. 

 
§ 7. Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy 

 
Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie,                     
w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu 
Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki oraz informacji o wysokości 
przyznanych środków. 
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§ 8. Kontrola zadania publicznego 
 

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez 
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania środków na bieżące utrzymanie wychowanków. 
Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego 
zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1: 
1) upoważnieni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

mogą kontrolować merytoryczną, bieżącą działalność Placówki,  
2) upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu kontrolować mogą 

dokumentację finansową potwierdzającą wydatkowanie środków przekazanych 
Placówce na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. 

3. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 2 mogą badać dokumenty i inne nośniki 
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania 
zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania 
zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolujących jest zobowiązany 
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień                
i informacji w terminie określonym przez kontrolujących. 

4. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno                        
w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. 

5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę,     
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające        
na celu ich usunięcie. 

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 
wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym 
Zleceniodawcy. 

 
§ 9. Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy, zwrot środków finansowych 

 
1. Placówka corocznie w terminie do 10 stycznia złoży Zleceniodawcy oraz w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy za rok poprzedni. 

2. Podmiot corocznie w terminie do 15 lipca złoży Zleceniodawcy oraz w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy za minione półrocze.  

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną sporządzone na formularzach 
przekazanym przez Zleceniodawcę. 

4. Sprawozdanie za okres od 01.07.2016 r. do 31.08.20016 r. roku zostanie złożone przez 
Placówkę w terminie do 15.09.2016 r. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przez Zleceniodawcę zweryfikowane                    
do 20 stycznia danego roku, o czym Zleceniodawca poinformuje Placówkę. 

6. W przypadku, gdy zweryfikowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 wykaże,                    
że środki przekazane przez Zleceniodawcę na utrzymanie dzieci w Placówce są wyższe              
niż rzeczywiste koszty pobytu dzieci w Placówce, Placówka zwróci różnicę na konto 
Powiatu Raciborskiego do ostatniego dnia stycznia danego roku.  
Nr konta 65 8475 0006 2001 0011 5821 0003. 
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7. W przypadku, gdy zweryfikowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 wykaże,                   
że środki przekazane przez Zleceniodawcę na utrzymanie dzieci w Placówce są niższe                
niż rzeczywiste koszty pobytu dzieci w Placówce, niedobór Zleceniodawca przekaże 
Placówce do ostatniego dnia stycznia danego roku. Nr konta: 
………………………………….. . 

8. Środki, o których mowa w ust. 6 przekazane po ostatnim dniu stycznia danego roku zostaną 
przekazane przez Placówkę wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami                       
o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

9. Środki, o których mowa w ust. 7 przekazane po ostatnim dniu stycznia danego roku zostaną 
przekazane przez Zleceniodawcę wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami                       
o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

10. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 2 zostanie przez Zleceniodawcę zweryfikowane                    
do 31 lipca danego roku, o czym Zleceniodawca poinformuje Placówkę. 

11. W przypadku gdy zweryfikowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 wykaże,               
że środki przekazane przez Zleceniodawcę na utrzymanie dzieci w Placówce są wyższe                  
niż rzeczywiste koszty pobytu dzieci w Placówce, Placówka zwróci różnicę na konto 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu do dnia 15 sierpnia danego roku. Nr konta                
65 8475 0006 2001 0011 5821 0003.  

12. W przypadku gdy zweryfikowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 wykaże,                      
że środki przekazane przez Zleceniodawcę na utrzymanie dzieci w Placówce są niższe                     
niż rzeczywiste koszty pobytu dzieci w Placówce, niedobór Zleceniodawca przekaże 
Placówce do dnia 15 sierpnia danego roku. Nr konta: 
……………………………………….... 

13. Środki, o których mowa w ust. 11 przekazane po dniu 15 sierpnia danego roku zostaną 
przekazane przez Placówkę wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami                       
o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

14. Środki, o których mowa w ust. 12 przekazane po dniu 15 sierpnia danego roku zostaną 
przekazane przez Zleceniodawcę wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami                       
o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

15. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 zostanie zweryfikowane przez Zleceniodawcę               
w terminie do 30 września 2016 roku, o czym Zleceniodawca poinformuje Placówkę                     
i Zleceniobiorcę. 

16. W przypadku gdy zweryfikowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 wykaże 
niewykorzystanie środków przekazanych przez Zleceniodawcę na utrzymanie dzieci  
w Placówce zostaną one zwrócone przez Placówkę na konto Powiatu Raciborskiego           
do 7 października 2016 r. Nr konta 65 8475 0006 2001 0011 5821 0003.  

17. W przypadku gdy zweryfikowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 wykaże, że 
środki przekazane przez Zleceniodawcę na utrzymanie dzieci w Placówce były 
niewystarczające, niedobór Zleceniodawca wyrówna Placówce w terminie do  
7 października 2016 r. Nr konta: ……………………………………….... 

18. Środki, o których mowa w ust. 16 zwrócone po dniu 7 października  2016 r. zostaną 
przekazane przez Placówkę wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami                       
o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

19. Środki, o których mowa w ust. 17 przekazane po 7 października 2016 r. Zleceniodawca 
przekaże wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych,  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

20. Za dzień przekazania środków, o których mowa powyżej uważa się dzień uznania rachunku 
bankowego Powiatu Raciborskiego lub Placówki. 
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§ 10. Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron 
 

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron w przypadku 
wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 
uniemożliwiają wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1 okres 
wypowiedzenia, skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą 
w protokole. 

 
§ 11. Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę 

 
Zleceniobiorca może odstąpić od umowy do dnia przyjęcia przez Placówkę pierwszego 
dziecka. 

 
§ 12. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę 

 
1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym                  

w przypadku: 
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania; 
3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej,                

mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa; 
4) nie przedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania                       

w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie; 
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo nie doprowadzenia przez 

Zleceniodawcę w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi                      
w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami                      
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania 
dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy 
dokonać wpłaty. 

3. W przypadku nie uiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej 
zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu 
dotacji, określonego w ust. 2. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu najszybciej jak to będzie możliwe ze względu na zapewnienie 
opieki przebywającym w Placówce dzieciom w przypadku, gdy Wojewoda Śląski 
unieważni decyzję zezwalającą na prowadzenie Placówki.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zleceniobiorca nie może wnosić żadnych roszczeń 
finansowych w stosunku do Zleceniodawcy, oprócz roszczenia zwrotu rzeczywistych 
kosztów pobytu dzieci w Placówce. 

 
§ 13. Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy  

o wartości początkowej powyżej 1 000 zł, zakupionych dla Placówki za środki pochodzące 
z dotacji przez okres obowiązywania niniejszej umowy.  
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2. Z ważnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający               
na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem                   
że Zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy                      
na realizację celów statutowych. 

3. W przypadku braku kontynuacji działalności Placówki, po zakończeniu realizacji niniejszej 
umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania rzeczy, których mowa w ust. 1 na 
rzecz innej jednostki wskazanej przez Zleceniodawcę.   

 
§ 14. Forma pisemna oświadczeń 

 
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową 

wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu. 
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie 

pisemnej. 
 

§ 15. Odpowiedzialność wobec osób trzecich 
 

1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 
w związku z realizacją zadania publicznego. 

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich                 
do systemów informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z ustawą z dnia                       
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,            
z późn. zm.). 

 
§ 16. Postanowienia końcowe 

 
1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia                                                

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy                   
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,                                 
z późn. zm.). 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy 
Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór 
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy 
sądu powszechnego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,                  
po dwa dla każdej ze Stron. 

 
§ 17 

 
Umowa może być rozwiązana przez Powiat w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem        
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji 
celowej niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania 
umowy, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, 
stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń 
pokontrolnych. Wypowiadając umowę, Powiat określi kwotę dotacji celowej wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które 
należy dokonać wpłaty. 
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§ 18 
 
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 7 października 2016 r. 

 
* niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiat:                                                               Podmiot: 
 
 
 
 
 
1. ............................................                                     1. ................................................ 
 
 
 
 
 
2. ............................................                                     2. ………………………………. 
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