Uchwała Nr l19l321l20
Zarządu Powiatu w Nysie
z łJnia 25 listopada2020 r.

w sprawie zmiany uchwaĘ Nr 317/31812020 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 20 listopada
ż020 r, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realiżację zadania publicznego

z zakresu p()mocy społecznej doĘczącego prowadzenia domów pomocy społecznej na terenie
Powiatu Nyskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1

i

art. 13 ust. 1 ustaw;z :z dnia 24 kwietnia 2003 r.
zż020 r. poz. |057) otaz art.32 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, z 2020 t. poz, 920) Zarząd
o dz:iŃaIności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Powiatu w Nlysie uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr 317l3l8l20 Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada'2020 r, w sprawie ogłoszenia
otwzrrtego konkursu oferl na realtzację zadanta publicznego z ;zakresu pomocy społecznej
dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej na terenie Po,wiatu Nyskiego wprowadza się
następujące ,zmiany
1. Nr uchwały 3I7l3I8l20 z dnia 20 listopadaż020 r. zmienia się na numer: "Uchwała Nr
II] l:il8l20",
2. W zińączniku do uchwały Ogłoszenie otwartego koŃursu ofer1 na realtzację zadania
publicznego
za\<resu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pofiIocy
społe,cznej na terenie Powiatu Nyskiego:
1) w częściI ust. 1 słowa" - Domu Pomocy Społecznej dla 63 kobiet przewlekle psychicznie
chor;rch" zastępuje się słowami " - Domu Pomocy Społeczrrej dla 65 kobiet przewlekle
psyclricznie chorych",
2) W częściIV w ust. 1 słowa,,w terminie do dnia 14 grudnia 2a20 t." zastępuje się słowami
,,w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r,",
3) w cz,7ści VII w ust. 1 słowa,,2.307,947 zł" zastępuje się słowami,,603,573 zŁ"

z

Pozostałe zapsy uchwały pozostaj ą bez zmian.

Wykonanie uchwały powierza
w Nysie,

§2
§3

się Dyrektorowi Powiatowego (]entrum Pomocy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

§4
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Rodzinie

Załącznik do Uchwały Nr 1191321/20
Zarządu Powiatu w Nysie
z dnia 25 |istopada2O20 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakre§u
pomocy §połecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy §polecznej na terenie
Powiatu Nyskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z ż020 t. poz. 1057 zę
zmianani) Zaruąd Powiatu w Nysie ogłasza otwarty koŃurs ofert na re;Iizację zńń
publicznych z zalęesu pomocy społecznej dotyczący prowadzenia domów pomocy społecznej
na terenie Powiatu Nyskiego.

o

I.
il.

Rodzaj zadania:

1.

Powierzenieprowadzenia:
Domu Pomocy Społecznej dla 65 kobiet przewlekle p§ychicznie chorych,
Domu Pomocy Społecznej dla 80 dzieci młodzieżyniepelnosprawnych
intelektualnie oraz osób dorosĘch niepełnosprawnych intelektualnie,
Domu Pomocy Społecznej dla 105 osób w podeszĘm wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych.

i

Wysokośćśrodków publicznychprzeznaczonych narealizację zadania:

W roku 202I przeznacza się dotację w wysokości:
Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych
524.000 zł
(słownie : pigćset dwadzieścia cńery tysiące ńoĘ ch),
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i rńodzieĘ niepełnosprawnych intelektualnie
oraz osób dorosĘch niepełnosprawnych intelektualnie - 1.735.000 zł (słownie: jeden
milion siedemset trrydzieści pięć §sięcy złotyĄ,
Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych - 309.000 zł (słownie:trzystadziewięó tysięcy ńotych).
1. Zgodniezart.60 ust. 1 iust.2 pkt}oraz art.6 pkt 15 ustawy zdńa12marca2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z2020 r. poz.1876) pobyt w domu pomocy społecznej jest
odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkńca. Średni
miesięczny kosń utrzymania ustala Starosta
ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku
pózniej
Urzędowym nie
niż do dnia 31 marca kżdego roku. Średni koszt utrzymańa
ozl7acza kwotę rocznych kosztów dzińalnościdomu wynikającą
utrzymania
mieszkńców, z roku poprzedniego,bezkosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty,
powiększoną
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów
usług
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendatzory)
podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako suma rzeczywistej liczby mieszkńców
w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu.
2. W 20ż0 r. średnimiesięczny koszt utrzymania mieszkńca wynosi:
a) w Domu Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych - 3.777,30

-

-

i

z

o

ń,

i

i mŁodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
oraz osób dorosĘch niepełnosprawnych intelektualnię
- 3.960,82 ń,
c) w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podesĄm wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych -3.254,17 ń.
b) W Domu Pomocy Społecznej dla dzieci

3.

Obowiązani do wnoszenia opłaty zapobytw domu pomocy społecznej są w kolejności:
a) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy,
b) małżonek, zstępni przedwstępnymi zgodnie z zawartąumową,

c) gmina,

z

której osoba zostala skierowana do domu pomocy społecznej,

w wYsokoŚci rÓżnicy między średnimkosztem

utrzymania w domu pomocy
społecznej, a opłatami wroszonymi przez osoby o których mowa * pń. t i Ż
i osobami niewymienionymi wpkt. 1 i 2.

OPłatę zapobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione powyżej.
Zasady ptzy znaw arlia dotacj
1.

i

:

Domy Pomocy Społecznej otrrymują dotacje celową z budżętu pństwa. Dotacja
PrzYznawana jest na rok kalendarzovly i przekazywana jest w okresach miesięcznych.
WysokoŚĆ dotacji przekazanej ptzez Powiat uzńeżńa się od wysokości dotacji

otrzymanej od Wojewody na dany rok kalendarzowy.
2. Na dofinansowanie realizacji zńń przeznacza się dotacje w wysokoś ci uzależnionej
od licńy mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ptzed, dniem
I sĘcznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej
ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.
J. Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu,
wktórym przebywają mieszkńcy przyjęci do domu przeddniem sĘcznia2004r.,
atakżęktóry przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed,tym dniem.

l

4.

5.

Kwoty dotacji przekazĄe się na podstawie informacji o aktualnej liczbie
mieszkańców w domu i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkńców,

uzyskanych zamiesiąc poptzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.
Szczegółowy tryb przekaz.ywania dotacji określaart.87 ustawy z dńa 13.11.2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. IJ. z 2020r. poz.
203 ze zmianami). Kwota dotacji nakńdy rok budżetowy będzie podawana corocznie
w aneksach do umowy naprowadzenie domu pomocy społecznej.
Termin i sposób składania ofert:

IV.
1.

J.

Oferty należy składaó w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. w sekretariacie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33A w godz.
od 7.30 do 15.30. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest Pani
Krystyna Wilisowska i Pani Anna Januszewska-Zenowicztel.77 448 26 10,
Oferty składać mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 2, 3 ustawy z dnta 24
kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.|J. z2020 r.
Poz. 23 ze zm.) ptowadzące dzińalnośó statutową dotyczącą zapewnienia
całodobowej opieki w formie domu pomocy społecznej.
Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową
(dotyczy to również ofert przesłanych pocńą). Oferty na|ezy składać w kopercie lub
teczcę tekturowej, na któĘ należy umieścićnazwę i adres oferenta (lub wyrńną
pieczęÓ firmową) oraz ruazwę zadania, którego dotyczy oferta. Składane dokumenty

winny byó oznaczone dopiskiem: onOtwarĘ konkurs na realizację zadania

l|.

j,.

publicznego z zakresu pomocy społecznej doĘczący prowadzenia domów pomocy
społecznej".
Oferta powinna zawteraó informacje zawarte w art. t4 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2020 r.
POz. 1057), a także zaświadczenie z ZahJadu lJbezpieczeń Społecznych
i Urzędu Skarbowego o nie za\eganiuw płatnościachskładek.
Oferty należy sporządzić według wzoru stanowiącego zńącznik do Rozporządzenia
Przewodni czącego Komitetu ds. Pożytku Publiczneg o z dnia 24 pńdziemika 201 8r. w
sPrawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizaĄi zadń
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z2018r. poz.
2057).

V.

Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty:

Oferty rozpatrywaó i opiniowaó będzie Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd,
Powiatu w Nysie. Konkurs rozsttzyga Zarząd Powiatu w Nysie po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej
wiadomoŚci na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie
wynłl.bip.spnysa.nv.pl i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie
www.powiat.nysa.pl
ż. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert stosuje kryteria wymienione w art. 15
ust. 1 ww. ustawy.
.,
j). Za priorytetowe będą uznawane oferty podmiotów które
wcześniej prowadziĘ domy
pomocy społecznej i które dysponują odpowiedniąbazą lokalową na terenie powiatu
nyskiego do realizacji zńania.
l|. Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowe, z)ożone wedfug
obowiązującego
wzoru, w terminie określonymw ogłoszeniu konkursowym.
5. Złożęnieoferty nie jest równoznaczne z przyznantem dotacji. Dotację na realizację
zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana
w poĘpowaniu konkursowym.
(i. Ostateczne rozsttzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 grudnia 2020 r.
7. Zarząd Powiatu w Nysie zastrzega sobie prawo odstąpienia od rczstrzygnięcia
konkursu ofert bez podania ptzyczyn.
1.

VI.

Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadante realizowane będzie na podstawie umowy zawartej na czas określony _ 5 lat
od dnia I.01.2021r. do dnia 31.12.2025 r. w której zostaną określone szczegółowe
warunki prowadzenia zńania oraz sposób finansowania rozliczenia ptzyznanej
dotacji.
2. Podstawą do podpisania umowy z wyłonionym w konkursie podmiotem będzie
uchwała Zarządu Powiatu wNysie zatwietdzająca opinie komisji konkursowej.
a
J.
Umowa o powierzenie ręalizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po
ogłoszeniu wyników otwartego koŃursu ofert.
1.

i

Vil.

Informacje o ztealizowanych w latach 2019 i2020 zadaniach objętych ofertą:

1. Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie

i

r.

chorych w roku poprzednim

prowadzony jest przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św.Karola
Boromeusza z siedzibą w Trzebnicy. Kwota dotacji w 2019 r - 622.t59 ń, w 2020 r.2020

603.573 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i rŃodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w roku poprzednim i2020 prowadzony
jest Przez Zgtomadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska ,i.dribą *.
Wrocławiu. Kwota dotacji w 2019 r. - 2.100.1 6l ń,w 2020 t.- 2.307 .947 zł,"
3. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podesĄm wieku oraz osób przewlekle somatycznie
chorych w roku poprzednim i w 2020 prowadzony jest Wzez Zgromńzenie S. S.

Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą
- 342.247 zł,w 2020 t. - 338.530 zł.

w

Poznaniu. Kwota dótacji

w

2019

r.

