Załącznik nr 1
do uchwały nr 102/546/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty
konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego
z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.
1. Zadanie publiczne Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej

2.

3.

4.
5.
6.
7.

oraz środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie jego realizacji:
1) prowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych,
każda dla 14 dzieci;
2) placówki przeznaczone będą dla dzieci do lat 18 obojga płci, z zastrzeżeniem
o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821);
3) środki finansowe jakie Powiat zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji
zadania publicznego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. –
do 4 032 000,00 zł;
4) w latach 2020 i 2019 Powiat Raciborski finansował działalność różnej, w stosunku
do planowanej, ilości miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
funkcjonujących na terenie powiatu;
5) środki finansowe jakie Powiat zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji
zadania publicznego w latach 2022 – 2025 ustalane będą na podstawie średnich
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych ogłaszanych corocznie przez Starostę Raciborskiego
oraz liczby miejsc w placówkach;
6) w przepadkach, o których mowa w art. 95 ust. 3a tiret pierwszy ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 821) oraz w art. 15zzzzzj ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), kwota środków, o których mowa w pkt. 3 i 5
zostanie zwiększona odpowiednio do potrzeb;
7) zadanie realizowane będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2025 r.
Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia
17 grudnia 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 grudnia 2020 r. Decyzję dotyczącą wyboru
najkorzystniejszej oferty podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji
konkursowej.
Oferent składa oferty na prowadzenie poszczególnych placówek osobno.
Na prowadzenie poszczególnych placówek Oferent może złożyć tylko jeną ofertę.
Oferent może złożyć oferty na prowadzenie 1 lub kilku placówek.
Konkurs będzie ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi
formalne.

8. Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie bip.powiatraciborski.pl

w zakładce „Organizacje pozarządowe – Konkursy – Ogłoszenia 2020” lub w Referacie
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, pokój
nr 9B.
9. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać
swoich kandydatów do Komisji konkursowej do dnia 10 grudnia 2020 r.
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