
UCHWAŁA NR 102/545/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert  na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu  instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwałą nr XIII/115/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 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 2020 rok

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Unieważnia się otwarty konkursu ofert  na powierzenie do realizacji zadania publicznego 
Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej  pn. „Prowadzenie w okresie 
od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, każda dla 14 dzieci”.

§ 2. Traci moc uchwała nr 98/518/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 
27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 
zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Dnia 27 października 2020 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę nr 98/519/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego

Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie

od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek

opiekuńczo – wychowawczych, każda dla 14 dzieci”.

W uchwale Zarząd Powiatu postanowił, iż na realizację zadania w 2021 r. przeznacza kwotę

3 320 856,00 zł, co daje średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo –

wychowawczej w wysokości 3 294,50 zł.

Jak poinformowała, powołana uchwałą nr 101/538/2020 Zarządu Powiatu z dnia

17 listopada 2020 r., Komisja konkursowa 6 ofert złożonych w ramach konkursu na prowadzenie

placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu raciborskiego nie spełniło jednego

z wymogów formalnych. Wszystkie oferty zwierały kosztorys prowadzenia placówki opiekuńczo –

 wychowawczej w 2021 r. skalkulowany o średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce

w kwocie 4 150,00 zł, znacznie przekraczający wartość przewidzianą przez Zarząd Powiatu w uchwale

z dnia 27 października 2020 r. Łączny koszt funkcjonowania 6 placówek opiekuńczo –

 wychowawczych w 2021 r., obliczony na podstawie złożonych ofert wyniósłby 4 183 200,00 zł

i byłby o 862 344,00 zł wyższy od kwoty 3 320 856,00 zł przewidzianej na realizację zadania

konkursowego.

W związku z powyższym Komisja konkursowa nie dokonała opiniowania ofert pod

względem spełnienia wymogów merytorycznych i zaopiniowała unieważnienie konkursu.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe

i uzasadnione.
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