
      

 

Uchwała Nr 647.2014 
Zarządu Powiatu Suskiego  
z dnia  02.10.2014 roku. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin 

zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej,  

do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej. 

 

Na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz załącznika nr 1 

do Uchwały Nr 0007/XXXII/236/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24.10.2013 roku w sprawie 

przyjęcia Programu  Współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pożytku publicznego na rok 2014 

Zarząd Powiatu  Suskiego uchwala co następuje: 

      §1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn: prowadzenie szkoleń dla  istniejących 

rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny 

zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze 

kwalifikacyjnej na rok 2014. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.     

§2. 

1. Ustala się kartę oceny oferty. 

2. Treść karty oceny oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              

 w Suchej Beskidzkiej. 

      §4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik nr 1  

do Uchwały nr 647.2014
 z dnia 02.10.2014 roku 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Suskiego 

Podstawa prawna  

1) Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. 
Dz.U. z 2013 roku , poz. 135 z późn.zmianami).  

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie 
szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku, nr 274 poz. 
1620) 

3) Załącznik do Uchwały nr 0007/XXXII/236/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24.10.2013 
roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pożytku 
publicznego na rok 2014. 

Informacje ogólne:   

1) Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w 
zakresie pomocy społecznej. 

2) Przed przystąpieniem do otwartego konkursu ofert każdy z podmiotów powinien zapoznać się 
dokładnie z treścią ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert oraz zapoznać się 
szczegółowo z warunkami konkursu.  

3) Szczegółowe warunki konkursu określają rodzaj zadania, wysokość dotacji na realizację 
zadania, warunki przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania 
ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

4) Podmiot zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w poniższej 
procedurze konkursu oraz być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu, pod rygorem nieważności. 

6) Ofertę i załączniki należy sporządzić  pod rygorem nieważności: w języku polskim, pismem 
komputerowym/maszynowym, przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu, musi być 
ona potwierdzona  przez osobę/osoby podpisujące ofertę.  

7) Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty oraz odpowiada za poprawność oferty. 

I. Rodzaj zadania: 

Prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, 
niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze 

kwalifikacyjnej.  

  



II. Wysokość dotacji na realizację zadania:   

Planowana wysokość dotacji na realizację w/w zadania w 2014 roku wynosi 6.000,00 zł i jest 
uzależniona ilości przeprowadzonych szkoleń.  

III. Termin i warunki realizacji zadania: 

a) Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełni łącznie następujące 
wymagania formalne: 

1) Prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.  
2) Dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji 

zadania. 
3) Posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu. 
4) Złoży w terminie prawidłowo sporządzoną ofertę wraz z wszystkimi załącznikami 

wymienionymi w szczegółowych warunkach konkursu, zgodnie z treścią ogłoszenia o 
konkursie oraz szczegółowymi warunkami konkursu, przy jednoczesnym spełnianiu przez 
podmiot kryteriów stosowanych przy wyborze oferty. 

b) Zadanie będzie realizowane przez okres od 01.11.2014 do 31.12.2014 roku. 

d) Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej przez powiat z 
jednostką, której oferta na prowadzenie szkoleń zostanie wybrana z zachowaniem zasad i wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

IV. Termin składania ofert: 

1.Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 
19, pok. Nr 20 lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu. Oferta winna znajdować się w kopercie 
opisanej nazwą i adresem pomiotu składającego, imieniem,  nazwiskiem i numerem telefonu osoby do 
kontaktu, nazwą zadania, którego oferta dotyczy.  

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2014 roku.  

Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie do  14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Oferty należy składać na drukach – według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy             
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania                     
z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, nr 6, poz. 25). 

3. Do składanej oferty należy dołączyć: 

- aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną  
organizacji/jednostki, lub jej istnienie w przypadku nieposiadania osobowości prawnej, 

- statut, 

- dokumenty poświadczające doświadczenie podmiotu w realizacji powyższych zadań, 

- propozycje obsady etatowej z wyszczególnieniem liczby pracowników i wymaganych kwalifikacji 
pracowników, 

-przedłożenie programu szkoleń  rodzin zastępczych zatwierdzonego przez właściwego Ministra, 



- kalkulacja kosztów realizacji zadania określonego we wstępie z wyszczególnieniem ilości 
przeszkolonych rodzin zastępczych w ramach podanej kwoty, 

4. bliższych informacji na temat przedmiotowego konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, telefon 33 874-34-86, osoba upoważniona 
do udzielania informacji: Dyrektor Krzysztof Cieżak w godzinach 7.00 – 15.00. 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty: 

1. Złożone oferty na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do 
pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wyznaczonej daty ich 
składania, z uwzględnieniem terminu wyznaczonego na realizację zadania. 

2. Merytorycznej  oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Powiatu Suskiego 
min. W oparciu o następujące kryteria: 

- 0 – 5 pkt. – Program realizacji zadania, 

- 0 – 5 pkt. –Tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do specyfiki zadania, 

- 0 – 5 pkt. Doświadczenie oferenta w pracy z osobami sprawującymi pieczę zastępczą, 

-0 – 5 pkt. Kalkulacja kosztów realizacji zadania 

- 0 – 5 pkt. Kwalifikowana kadra  

- 0-5 pkt. Analiza i ocena wykonania tych zadań biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz 
sposób rozliczenia środków na ten cel (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich 
realizowały zadania publiczne) 

3. Z organizacją/jednostką, której oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu zostanie zawarta 
umowa na prowadzenie szkoleń. 

VI. Zadanie powyższe realizowane było w ubiegłym  roku przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 
i Adopcyjnych „Pro Familia  w Krakowie. 

Wysokość dotacji na rok 2013 wynosiła 6000,00 zł. 

VII. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w BIP Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, 
na stronie internetowej PCPR oraz na tablicy ogłoszeń.   

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały 
   nr 647.2014 

        z dnia 02.10.2014 roku 

Karta oceny oferty 

WNIOSKODAWCA …………………………………………………. 

NAZWA ZADANIA  ………………………………………………….. 

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTÓW: 

- Każde kryterium podlega ocenie w skali 0-5 

lp Kryteria oceny Ilość 

punktów 

1 Program realizacji zadania  

2 Tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do specyfiki 

zadania 
 

3 Doświadczenie oferenta w pracy z osobami sprawującymi pieczę zastępczą  

4 Kalkulacja kosztów realizacji zadania  

5 Kwalifikowana kadra  

6 Analiza i ocena wykonania tych zadań, biorąca pod uwagę rzetelność i 

terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków  

(w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone 

zadania publiczne) 

 

OGÓLNA PUNKTACJA WNIOSKU  

Podpisy Członków Komisji Oceniającej 

 

 

       



 

 


