
Uchwała nr  1799/21 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki 
stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, 
przyjętych i skierowanych  do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., 
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 
3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             
i o wolontariacie 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1876, poz. 2369, Dz. U. z 2021 r. poz. 794, poz. 803), art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i art. 

13 ust. 1 – 2, ust. 3 oraz ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 

1243, poz. 1535) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), Zarząd Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

§1 

1. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2022 

– 2023  opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie 

chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 

r.  organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 

ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje treść, jak                                  
w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      
w Opolu 

 
§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu Opolskiego: 
1. Henryk Lakwa, 
2. Leonarda Płoszaj, 
3. Krzysztof Wysdak, 
4. Joachim Świerc, 
5. Henryk Zapiór 



 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki 

stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, 

przyjętych i skierowanych  do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. 

organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 

3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

Zgodnie z art.  25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 ze zm.) organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami", mogą 

zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym 

działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi". 

Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować: 1) ustalania 

uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych; 2) 

opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

3) wypłaty świadczeń pieniężnych. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 

odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Do zlecania zadań, o których 

mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, o którym 

mowa w ust. 1, nie wyłącza możliwości zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 711), których przedmiotem jest budowa, remont, utrzymanie lub wyposażenie 

domów pomocy społecznej. Do średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy 

społecznej nie wlicza się wynagrodzenia partnera prywatnego za budowę, remont, utrzymanie 

i wyposażenie domu pomocy społecznej. Podmioty uprawnione, którym zlecono realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej, a w przypadku wykonywania zleconego zadania 

poprzez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - te jednostki, są administratorami danych 

osobowych przetwarzanych w celu udzielania świadczeń z pomocy społecznej przez te 

podmioty i jednostki. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Organy administracji 

publicznej: powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, 

prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Wspieranie oraz powierzanie, o 

których mowa w ust. 1, odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w 

trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a. Natomiast  w świetle art. 13 ust. 1 – 2, ust. 3 

oraz ust. 5 wyżej powołanej ustawy organ administracji publicznej zamierzający zlecić 

realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w 

art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17518746?cm=DOCUMENT


21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3. Ogłoszenie 

otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 

1) rodzaju zadania; 

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 

3) zasadach przyznawania dotacji; 

4) terminach i warunkach realizacji zadania; 

5) terminie składania ofert; 

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi 

kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. Otwarty konkurs ofert ogłasza 

się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 

ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może 

nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o 

finansach publicznych. 

 

W związku z zakończeniem realizacji w 2021 r. zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób przewlekle 

somatycznie chorych skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 

r. przez podmiot uprawniony, należy zabezpieczyć stacjonarną całodobową opiekę osobom 

niezdolnym do samoobsługi na lata kolejne. 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania 

publicznego znajduje zatem uzasadnienie. 

 


