
Załącznik nr 1 

do uchwały nr 103/552/2020 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 1 grudnia 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 pomocy społecznej. 
 

1. Zadanie publiczne Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej oraz środki 

finansowe przeznaczone na jego realizację: 

1) prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w  latach 2021 – 2023, domu                                   

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu 

raciborskiego; dom przeznaczony jest dla 18 osób; 

2) zadanie realizowane będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia                                       

31 grudnia 2023 r.;  

3) środki przeznaczone na realizację zadania w 2021 roku – 354 207,00 zł; 

4) w latach 2020 i 2019 Powiat Raciborski finansował działalność różnej, w stosunku                     

do planowanej, ilości miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

funkcjonującym na terenie powiatu; 

5) środki finansowe jakie Powiat zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji 

zadania publicznego w latach 2022 – 2023 ustalane będą na podstawie średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie osoby domu                                   

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ogłaszanych corocznie przez Starostę 

Raciborskiego oraz liczby  miejsc w domu;  

6) dopuszczalne jest umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet                    

w ciąży większej liczby osób niż 18 w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia                     

lub zdrowia osób, po uzyskaniu co najmniej telefonicznej zgody Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

7) kwota środków, o których mowa w pkt. 3 i 5 zostanie zwiększona odpowiednio                             

do potrzeb. 

2. Ofertę na realizację zadania należy złożyć w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. w Biurze 

Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2020 r. Decyzję dotyczącą wyboru 

najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Zarząd Powiatu                               

po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej. 

4. Do zadania oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Konkurs będzie ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi 

formalne. 

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

w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Konkursy – Ogłoszenia – Ogłoszenia 2020”                             

lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana 

Okrzei 4, pokój nr 9B. 

7. 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 15 grudnia 2020 r. 
 

     KIEROWNIK REFERATU                                                            STAROSTA 

     SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

        Aleksander Kasprzak                                                              Grzegorz Swoboda 


