UCHWAŁA NR 95.117.2020
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo -wychowawczej typu specjalistyczno terapeutycznego
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920), art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 pkt 2, art. 93 ust. 1 i 2, art. 180 pkt 2 i 5 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 4 ust. 1 pkt la, art. 11
ust. 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z Trybem powoływania i zasady działania
komisji konkursowych „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, przyjętego
uchwałą Nr XIV.62.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2019 r., po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Nr 94.114.2020 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia
9 września 2020 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nie dokonuje się wyboru oferty na realizację zadania publicznego polegającego na
prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego jak w
ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. O głoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska

Załącznik do uchwały Nr 95.117.2020
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 14 września 2020 r.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczne terapeutycznego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 pkt 2, art. 93 ust. 1 i 2, art. 180 pkt 2 i 5 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 4 ust. 1 pkt la, art. 11 ust. 2, art. 15
ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. 2020 r. poz. 1057), w związku z rozdziałem Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, przyjętego uchwałą
Nr XVI.62.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2019 r.

Informuje się
uchwałą Nr 95.117.2020 z dnia 14 września 2020 r. tut. organ nie dokonał wyboru oferty organizacji
pozarządowej w celu realizacji, przez nią zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki
opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczne - terapeutycznego.

Uzasadnienie
Do dnia 11 września 2020 r. do godz. 15.30 ustalonego terminu składania ofert na realizację ww.
zadania publicznego, wypłynęła 1 oferta:
- Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach; Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice
Ww. ofertę odrzucono
konkursu:

ze względu na niespełnienie kryteriów wymogów formalnych regulaminu

- w pkt 1 karty oceny formalnej oferty, złożona oferta nie została opieczętowana, a tym samym nie
spełnia wymagań formalnych z pkt V. Ogłoszenia Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 20.08.2020 r.
- w pkt 5 oferta nie zawiera regulaminu organizacji zawierający zakres działalności podmiotu oraz
wskazujący organy uprawnione do reprezentacji, prowadzenie działalności w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- w pkt 6 oferta nie zawiera sprawozdania merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w
przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności.

- w pkt 9 oferta nie zawiera polisy OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z
okresem obowiązywania do wykonania zadania. Oferent przedłożył jedynie polisy środków transportu.
- w pkt 10.2 oświadczenie o zobowiązaniu do utrzymania wskazanego w ofercie rachunku bankowego
nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Powiatem Opatowskim nie zawiera okresu
obowiązywania.
- w pkt 11 oferta nie zawiera podobnych zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych

zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 2 lat wraz z rekomendacjami. Jedyne przedstawione
referencje podpisane zostały przez członka komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Akademia Pomysłu,
które to stowarzyszenie złożyło ofertę.
Do uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się
trybu odwoławczego.

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie.
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