
Uchwała Nr. 0.0X5'.
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia......... <23.. ...... 2021 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy 
Społecznej dla osób w podeszłym wieku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 7 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 0025.157.228.2021 Zarządu 
Powiatu Kolskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie 
realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy 
Społecznej dla osób w podeszłym wieku” zarządza się, co następuje:

§1

Zatwierdza się do realizacji w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. 
„Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”, ofertę 
podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych Zgromadzeniu Sióstr Małych Misjonarek 
Miłosierdzia (Orionistek) z siedzibą w Zalesiu Górnym. Planowana wysokość dotacji na realizację ww. 
zadania w 2022 roku wynosi 229.939,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset 
trzydzieści dziewięć złotych 00/100).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kole.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego: //

Sylwester Chęciński - Z-ca Przewodniczącego...........

Robert Kropidlowski - Przewodniczący................ . ...........

Waldemar Banasiak - Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki - Członek Zarządu..

Henryk Tomczak - Członek Zarządu.... ....



Uzasadnienie do Uchwały
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia......... .^....CWl^NNiOu........  2021 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy 
Społecznej dla osób w podeszłym wieku”

Zgodnie z uchwałąNr 0025.157.228.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. 
został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym 
wieku”. Otwarty konkurs ofert jest kontynuacją zlecenia w dniu 13 grudnia 2016 roku przez Powiat 
Kolski prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55 dla 53 osób w podeszłym 
wieku o zasięgu ponadgminnym w latach 2017-2021 Zgromadzeniu Sióstr Małych Misjonarek 
Miłosierdzia (Orionistek).

Okres realizacji zadania publicznego obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 
31 grudnia 2026 roku. Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadanie 
upłynął 23 grudnia 2021 r. Została złożona 1 oferta.

Ofertę opiniowała Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 0025.157.229.2021 Zarządu 
Powiatu Kolskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku, która dokonała merytorycznej i formalnej oceny oferty 
stosując kryteria określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i przedkłada do zatwierdzenia 
przez Zarząd Powiatu Kolskiego.

Zgromadzenie posiada doświadczenie w realizacji programów z zakresu pomocy społecznej, 
dysponując wykwalifikowaną kadrą i odpowiednimi zasobami rzeczowymi, co umożliwia właściwą 
realizację zadania. Dom Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55 prowadzony jest przez 
Zgromadzeniu Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) od 1993 roku w zadbanym budynku 
będącym jego własnością.

Planowana wysokość dotacji na realizację ww. zadania w 2022 roku wynosi 229.939,00 zł. 
Kwota dotacji uzależniona jest od liczby mieszkańców skierowanych i przyjętych do domu pomocy 
społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa. 
Obecnie dotacja jest przyznawana dla 7 mieszkańców przyjętych wg „starych zasad”.

Kwota środków finansowych może ulec zmianie w trakcie wykonywania zadania w przypadku 
wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zmieniającej wysokość środków finansowych dla 
Powiatu Kolskiego dotyczącej finansowania tego zadania.

Kwoty na kolejne lata będą wprowadzane do planu finansowego Powiatu Kolskiego na 
podstawie kwot zaplanowanych w budżecie państwa na powyższy cel.

Powiat Kolski przekazywać będzie dotację w miesięcznych ratach, w wysokości odpowiedniej 
części kwoty ustalonej na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


