
 

UCHWAŁA NR 267/923/2022  

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Myśliborskiego  na lata 2022-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz. U. z 2021r. poz. 2268              

z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 , art. 11, 

13, 14, 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. ), art. 221 ust.  1z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach 

publicznych  (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305z póżn. zm. ), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz uchwały Nr XL/274/2021 Rady 

Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022, Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przebudowy 

budynku położonego  w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63 A oraz w sferze pomocy społecznej, w zakresie 

powierzenia utworzenia i prowadzenia na terenie Powiatu Myśliborskiego Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Ostateczny termin składania ofert określono w ogłoszeniu, o zachowaniu terminu decyduje 

data złożenia oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu (https://bip.powiatmysliborski.pl  ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ( https://pcprmysliborz.bip.gov.pl  ), na stronie 

internetowej Powiatu Myśliborskiego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15. Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Myśliborzu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu 

Andrzej Potyra 

https://bip.powiatmysliborski.pl/
https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/


UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

 

Powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – utworzenie i prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Szczegółowy opis zadania zawarty jest w Programie Inwestycji planowanej do realizacji 

oraz w tabeli finansowania zadania, które stanowią integralną część zawieranej umowy                     

z wykonawcą zadania. 

2. Podstawa prawna: 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 25 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 ze zm.) organy administracji samorządowej mogą zlecić realizację zadania                    

z zakresu pomocy społecznej. Do zadań realizowanych przez powiat z zakresu 

administracji rządowej należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności 

wykonywanie uchwał rady - art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                                

o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 528). 

3. Uzasadnienie merytoryczne: 

 

Zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat jest prowadzenie                    

i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                      

W związku z potrzebami środowiskowymi w celu adaptacji do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności 

życiowej zasadnym jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Skutki finansowe: 

 

Skutki finansowe związane z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej - 

prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w całości jest realizowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego ujętych                             

w budżecie zadaniowym: funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin, 

zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna , podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób                                  

z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych                      

z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie 3.2. 

Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”  ustanowionego uchwałą nr 

160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów 

z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 poz. 64)  



Zgodnie z decyzją na rok 2022 dotacja wynosi 1 095 540 zł (słownie: jeden milion 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) dla Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim,                                  

w miejscowości Barlinek 74-320, ul. Gorzowska 63A, zgodnie z następującą klasyfikacją 

budżetową: Dział: 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – z tego:  

a) § 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 

ustawami  

– w kwocie 95 660 zł, z czego: 

- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wydatków w związku z bieżącym 

utrzymaniem nowych miejsc w ośrodku wsparcia  - w kwocie 75 660 zł na okres jednego 

miesiąca (od grudnia 2022 r.), z przeznaczeniem: 

*   na utworzenie 30 nowych miejsc w kwocie 58 200 zł 

*   na utworzenie 30 nowych miejsc o podwyższonej dotacji dla uczestników z autyzmem 

lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - w kwocie 17 460 zł  

- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wydatków na zakup dodatkowego 

wyposażenia  - w kwocie 20 000 zł, 

b) § 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 

ustawami – w kwocie 999 880 zł.  

Zgodnie z Art. 51c. ust 2-5  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

2. Miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów                

prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda 

jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług w tych ośrodkach oraz średniej 

miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż 

średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa. 

3. Wojewoda corocznie ustala średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego 

uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:  

1) dla środowiskowych domów samopomocy w wysokości nie niższej niż 250% kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 1;  

2) dla klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości nie niższej 

niż 80% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych 

ust. 1 pkt 1.  

 

4. Kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż              

o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych 

usług. 

5. Kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, nie więcej niż                       

o 30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, 

którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 



 

Na dzień ogłoszenia konkursu w WPF Powiatu Myśliborskiego uwzględniono następujące 

kwoty planowane  w limitach zobowiązań na wydatki bieżące prowadzenie ośrodka: 

 

w 2023 907 920,00 zł 

w 2024 907 920,00 zł 

w 2025 907 920,00 zł 

w 2026 907 920,00 zł 

w 2027 832 260,00 zł 

 

 

 

 

Myślibórz, dnia 29 czerwca 2022 r. 
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