
                            Załącznik do Uchwały Nr 433/8776/22 
     Zarządu Województwa Podkarpackiego  

                                       z dnia 24 października 2022 r. 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej– zapewnienie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w latach 2023- 2025 
 

 
I. NAZWA KONKURSU 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa   Podkarpackiego  
w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie 
prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej  w latach 2023 – 2025. 
 
II. CEL KONKURSU 
Konkurs na ma celu wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone zadanie polegające 
na prowadzeniu regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla 51 dzieci z możliwością 
rozszerzenia działalności do 70 miejsc zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) oraz określone 
w Programie współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 
Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania 
wykonywania zadań publicznych. 
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 
  
1. Adresaci konkursu 
 
Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej zgodnie z art.190 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

1.1 Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy 
zastępczej lub pomocy społecznej;  

1.2 Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, w stosunku Państwa do innych kościołów    
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej lub pomocy społecznej. 

 
2. Warunki udziału w konkursie 
 

2.1 Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursu będzie mieć formę wsparcia wykonania zadania 

wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

2.2 Miejscem realizacji zadania jest teren województwa podkarpackiego. 

2.3 Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu 
konkursowym, przy czym wkład własny podmiotu w realizację zadania stanowić może nie więcej 
niż 10% wartości dotacji. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach związanych ze wzrostem cen 
towarów i usług, inflacji, wzrostem najniższego wynagrodzenia w kolejnych latach realizacji 
zadania w aktualizacji kosztorysu za zgodą Zleceniodawcy dopuszcza się zwiększenie wkładu 
własnego do 20 % wartości dotacji, koszty te zabezpiecza podmiot.  
Minimalny wkład finansowy podmiotu w realizacji zadania musi stanowić 1 % wartości dotacji 
(środki finansowe własne, środki finansowe organu(-nów) administracji publicznej lub 
jednostki(-tek) sektora finansów publicznych) pozostały wkład może być niefinansowy – osobowy 



i/lub rzeczowy.  
  

3. Zasady udziału w konkursie 

3.1 Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny i na formularzu, którego wzór określono 

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).  

3.2 Formularz oferty realizacji zadania dostępny jest na stronie internetowej ROPS Rzeszów 

www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Polityka społeczna – Inne zadania zlecone – Regionalne 

Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne – Dokumenty do Pobrania). 

3.3 Jednostki organizacyjne (np. oddziały, koła) nieposiadające osobowości prawnej mogą złożyć 
ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) tj. na podstawie 
aktualnego imiennego pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny do składania oferty 
(wraz z zawartymi w niej oświadczeniami), realizacji określonego zadania, podpisywania umów 
w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami, dokonywania rozliczeń z tych funduszy. 

3.4 Do oferty należy dołączyć aktualny/ą: 
a) wyciąg / kopię statutu podmiotu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).  

Jeżeli podmiot nie posiada statutu - inny właściwy dokument lub oświadczenie 

potwierdzające, że oferent prowadzi działalność statutową w zakresie zadań objętych 

konkursem; 

b) wyciąg z właściwego rejestru/ewidencji podmiotu lub inny dokument potwierdzający 

osobowość prawną podmiotu oraz stosowny dokument upoważniający daną osobę lub osoby 

do reprezentowania podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS jest opublikowany 

na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości podmiot jest zwolniony z przedkładania dokumentu). 

W przypadku kościelnych osób prawnych: dekret powołujący kościelną osobę prawną lub 

zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu; 

c) statut regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej/ lub jego projekt, 

d) regulamin organizacyjny regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej lub jego projekt, 

e) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której regionalna 

placówka opiekuńczo-terapeutyczna ma prowadzić działalność, 

f) kopię zezwolenia Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie regionalnej placówki 

opiekuńczo – terapeutycznej, 

g) w przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 3.4 ppkt. a - f muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną: 

-  osobę reprezentującą podmiot występujący o dotację lub 
-  osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem          

(w niniejszym przypadku do oferty powinno być dołączone upoważnienie do 
potwierdzania dokumentów dla tej osoby - w przypadku braku pieczęci imiennej 
wymagane jest złożenie czytelnego podpisu). 

3.5  Podmioty uprawnione do udziału w konkursie mogą złożyć ofertę wspólną.  
 Złożenie oferty wspólnej wymaga spełnienia warunków określonych w art. 14 ust. 2-5 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niedozwolone jest składanie ofert 

wspólnych, w których oferentami są oddziały terenowe tej samej organizacji nieposiadające 

osobowości prawnej. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwości złożenia oferty indywidualnie 

przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.  

 W przypadku oferty wspólnej — należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji 

zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 



3.6 W przypadku, kiedy podmiot programu planuje realizację projektu wspólnie z partnerami 

publicznymi lub prywatnymi zastosowanie ma partnerstwo.  

 

Partnerstwo może być realizowane w trzech formułach:  

a)  partnerstwo publiczno-społeczne – podmioty programu w celu wspólnej realizacji zadań 

publicznych, mogą tworzyć partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych,  

b) partnerstwo prywatno-społeczne – partnerstwa mogą być tworzone z podmiotami 

prywatnymi, 

c)  partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne – jest partnerstwem trójsektorowym i łączy cechy 

partnerstwa publiczno-społecznego i prywatno-społecznego.  

Wkład własny osobowy oraz rzeczowy może być wnoszony zarówno przez oferenta, jak partnera. 

Wkład finansowy może być wnoszony jedynie przez oferenta.  

Podział zadań i obowiązków między stronami musi być określony zarówno w ofercie, jak i umowie 

o partnerstwie. Za rozliczenie zadania (w tym wkładu własnego) odpowiada oferent, jako strona 

umowy. 

3.7 Oferta musi być spójna tzn. musi istnieć logiczne powiązanie pomiędzy syntetycznym opisem 

zadania, harmonogramem działań, opisem zakładanych rezultatów i kalkulacją przewidywanych 

kosztów.  

3.8 W pkt. III.3 oferty dodatkowo należy:   

a) określić zakładaną liczbę osób na rzecz których realizowane będzie zadanie  

b) opisać dostępność (architektoniczną, cyfrową, komunikacyjno-informacyjną) jaka będzie 

zapewniona osobom ze szczególnymi potrzebami w trakcie realizowanego zadania, 

w zakresie jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony. 

3.9 Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych ze 

środków pochodzących z innych źródeł publicznych, w szczególności: dotacji z jednostek 

samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych lub środków z funduszy 

strukturalnych (zakaz podwójnego finansowania). 

 
 
IV.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 
 
1. Termin realizacji zadania  

Zadanie winno być wykonane w terminie określonym w umowie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.  
2. Warunki realizacji zadania. 

2.1 Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową 
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w tym zgodnie z ustawą o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r., w zakresie jaki jest 
możliwy, wykonalny i uzasadniony w ramach realizowanego zadania. 

2.2 W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się   
szczególną uwagę na: 
a) zgodne z przyjętym celem działania realizowanie zadań merytorycznych, 
b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji, 
c) dokonywanie zmian na podstawie pisemnych aneksów do umów, 
d) oszczędne, racjonalne i celowe wydatkowanie środków finansowych. 

2.3 Wydatki ze środków pochodzących z dotacji mogą być ponoszone w terminie określonym 
w umowie (§ 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy dotacyjnej).  

Nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed terminem określonym w umowie.   
3.  Kwota dotacji  

3.1 Szacunkowa wartość konkursu na lata 2023 – 2025 wynosi 22 348 969,00 zł. Na realizację 



zadania ujętego w ofertach wyłonionych w ramach konkursu przeznacza się w 2023 roku 
kwotę o wartości szacunkowej 6 751 955,00 zł.  

3.2 Kwota przyznanej dotacji w 2023 r. i w latach następnych objętych konkursem jest 
uzależniona i wynikać będzie z wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych 
na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej ustalonych 
i ogłoszonych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. Dotacja będzie przekazywana w miesięcznych transzach na zasadach 
określonych w umowie.  

3.3 Kwota dotacji na realizacje zadania w roku 2023 powinna być obliczona według 
następującego wzoru: 
a) liczba dzieci w nowopowstałej placówce pomnożona przez 12 miesięcy x 7 485,77 zł, 
b) dla placówek już funkcjonujących liczba dzieci w placówce pomnożona przez 

12 miesięcy x kwota ogłoszona zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Nr 22/2022 z dnia 11 marca 2022r. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. poz. 1361. 

  

4. Koszty kwalifikowalne  

4.1 Wynagrodzenie pracowników podmiotu realizującego zlecone zadanie (umowy o pracę). 
4.2 Koszty bezosobowe – koszty związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych 

bezpośrednio przy realizacji zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. 
4.3 Zakup sprzętu i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych). 
4.4 Koszty organizacji wypoczynku dla beneficjentów zadania. 
4.5 Koszty organizacji spotkań i wyjazdów. 
4.6 Usługi i koszty edukacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów zadania oraz koszty szkoleń kadry 

placówek, w szczególności kadry merytorycznej (tj. osób o których mowa w artykule 97 i 98 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) podnoszące kwalifikacje 
zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy. 

4.7 Materiały dydaktyczne (w tym literatura fachowa) oraz materiały do terapii                                      
i rehabilitacji. 

4.8 Zakup żywności (w tym zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego). 

4.9 Zakup środków czystości i higieny osobistej. 
4.10 Zakup leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych. 
4.11 Zakup wyrobów medycznych i usług medycznych. 
4.12 Zakup odzieży, obuwia, bielizny i innych przedmiotów osobistego użytku, stosownie do wieku 

i indywidualnych potrzeb beneficjentów. 
4.13 Zakup zabawek oraz innych przedmiotów kształtujących rozwój, odpowiednich do wieku 

rozwojowego. 
4.14 Koszty transportu (w tym pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu 

dzieci poza placówką). 
4.15 Usługi pralnicze. 
4.16 Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne np. koszty prowadzenia 

placówki (w szczególności opłaty lokalowe, koszty prowadzenia biura, sprzątanie 
pomieszczeń, materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, obsługę 
księgowo-kadrową zadania – obliczone jako odpowiednia proporcja kosztów związanych 
bezpośrednio z realizacją zadania, bieżące naprawy, delegacje, inne opłaty, badania 
okresowe pracowników). 

4.17 Kwota pieniężna do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, 
nie niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustalona co miesiąc przez dyrektora regionalnej placówki 
opiekuńczo-terapeutycznej. 

4.18 Zakup podręczników, pomocy i przyborów szkolnych, opłaty szkolne. 
4.19 Opłaty za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której 



znajduje się regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 
4.20 Usługi poligraficzne i wydawnicze. 
4.21 Promocja zadania w tym na stronie internetowej. 
4.22 Wkład osobowy stanowi praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy; inny 

bezpłatny wkład osobowy (np. wykonywanie darmowych usług w ramach zadania przez firmy 
lub osoby nie będące członkami organizacji ani jej wolontariuszami) wykazany w zadaniu jako 
wkład własny pozafinansowy. 

4.23 Wkład własny- rzeczowy to wniesienie do zadania określonych składników majątku, 
niepowodujących powstawania faktycznego wydatku pieniężnego np. nieruchomości, środki 
transportu, maszyny i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób 
udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot 
nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystywana w 
realizacji zadania publicznego.   
Podmiot powinien dysponować opisem sposobu wyceny wkładu rzeczowego wraz 
z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego wartość. Wkładem 
rzeczowym nie mogą być zasoby zrefundowane i rozliczone w całości lub częściowo ze 
środków publicznych, europejskich, krajowych i innych funduszy pomocowych. 
Niedopuszczalne jest wykazanie tego samego wkładu rzeczowego w ramach dwóch różnych 
projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych. Udokumentowanie 
wkładu rzeczowego to m.in. oświadczenia zarządu, umowy użyczenia, porozumienia 
partnerskie, sponsorskie, umowy o współpracy, umowy darowizny.   

1. Informacje dodatkowe:  
-    Zadania i zasady funkcjonowania regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej określa 

Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o Konkursie, 

- Oferta nie musi zawierać wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych wymienionych powyżej. 

- Z dotacji będą finansowane w pierwszej kolejności koszty merytoryczne regionalnej placówki 
opiekuńczo-terapeutycznej. 

- Świadczenia wolontariuszy dokumentują porozumienia o wykonywaniu świadczeń 
wolontarystycznych wraz z potwierdzeniem wykonania świadczeń (zawierające wycenę 
czynności). Pracę społeczną członków dokumentują oświadczenia członków o wykonaniu 
czynności wraz z zawartą wyceną czynności. Inny bezpłatny wkład osobowy powinien być 
potwierdzony pisemnie przez podmiot świadczący usługę. Wartość tej pracy oraz świadczeń 
wolontarystycznych powinna być ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz 
standardowej stawki godzinowej/dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy. 

- Koordynację zadania publicznego wykonuje dyrektor placówki w ramach swoich obowiązków 
służbowych. 

- Dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wykonujący funkcję wychowawcy, 
w kosztorysie oferty powinien zaznaczyć swoją funkcję np. dyrektor-wychowawca. 

- Poszczególne stanowiska pracy w placówce powinny być przedstawione w punkcie V.A oferty 
„Zestawienie kosztów realizacji zadania” w sposób jasny i czytelny, ze wskazaniem łącznego 
wymiaru etatów, lub liczby godzin   

- Czynności administracyjne związane z merytoryczną działalnością regionalnej placówki 
opiekuńczo-terapeutycznej wykonuje dyrektor i pracownicy placówki w ramach obowiązków 
służbowych (np. sporządzenie zestawień statystycznych, itp.). 

- Obsługa zadania publicznego (w tym prace administracyjne, obsługa księgowo- kadrowa zadania 
publicznego) może być również realizowana poprzez pracę społeczną członków i świadczenia 
wolontariuszy. 

- Obsługę księgowo-kadrową zadania publicznego mogą realizować osoby bądź firmy nie będące 
pracownikami oferenta lub regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej. 

- Konkurs ma formę wspierania realizacji zadania dlatego podmiot wykazuje koszty w ramach 
wkładu własnego w pkt V.A oferty oraz w pkt. V.B w poz. 3; 3.1 i 3.2. 

- Praca społeczna i wolontarystyczna na rzecz dzieci może być wykonywana przez osoby 
spełniające warunki z art. 98 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

- Wszystkie osoby zatrudnione w ramach zadania oraz świadczące pracę wolontarystyczną muszą 



być sprawdzone przez dyrektora placówki w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r.        
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.  

Podmiot realizujący dofinansowane zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawnych 

i wytycznych oraz zaleceń (w tym wytycznych sanitarnych) w związku z wystąpieniem stanów 

wyjątkowych lub epidemicznych. 

5. Koszty niekwalifikowalne zadania bez względu na źródło finansowania: 

a) stałe podmiotu, ponoszone w wyniku ich działalności, a niezwiązane bezpośrednio  

z realizacją zadania, 

b) za usługi świadczone/sprzedawane przez wnioskodawcę (stanowić one mogą jedynie wkład 

własny w zadanie), 

c) zakupu gruntów, zakupu lokali lub budynków, 

d) prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych,  

e) zakupów inwestycyjnych, 

f) działalności gospodarczej, politycznej, 

g) pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

h) zobowiązań tytułem zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

i) odsetek i kar umownych, 

j) podatku VAT w przypadku, jeżeli oferent ma możliwość jego odzyskania w oparciu  

o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,  

k) opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, 

l) zakupów wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych. 

6. Rozliczenie dotacji 

6.1 Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania, który określa Rozporządzenie 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) dostępny jest na stronie 

internetowej ROPS Rzeszów www.rops.rzeszow.pl (zakładka Polityka społeczna –– Inne zadania 

zlecone – Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne – Dokumenty do Pobrania). 

6.2 Przy rozliczeniu dotacji wysokość wkładu własnego podmiotu (finansowego, rzeczowego oraz 

osobowego) może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do 

wydatkowanej kwoty dotacji, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy podmiotu musi być zachowany 

na poziomie minimum, tj. 1 % wartości dotacji.  

Brak zapewnienia minimalnego wymaganego wkładu finansowego, będzie skutkować 

określeniem kwoty dotacji podlegającej zwrotowi. 

6.3 Udokumentowane muszą być wszystkie wydatki – zarówno te ponoszone ze środków dotacji, jak  

i po stronie wkładu własnego. 

Oryginały dokumentów finansowych powinny być opisane w sposób trwały pozwalający 

na jednoznaczne zidentyfikowanie ich z realizowanym zadaniem - proponowany 

opis dostępny jest na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Polityka społeczna ––– 

Inne zadania zlecone – Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne – Dokumenty do 

Pobrania). 

6.4 Opis powinien znajdować się na odwrocie dokumentu. Wszystkie faktury/rachunki dotyczące 

realizowanego projektu muszą być wystawione na podmiot. 



6.5 W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy podpisać pisemne 

porozumienie z wolontariuszem w ramach realizowanego zadania, w którym należy określić 

zakres wykonywanych czynności w projekcie, całkowity wymiar pracy i wysokość stawki 

godzinowej.  

6.6 W przypadku wykazania wkładu rzeczowego niezbędnego przy realizacji zadania publicznego 

należy szczegółowo opisać zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację 

poszczególnych działań, oraz o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę 

wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których 

podstawie jest szacowana jego wartość. 

6.7 Rozliczenie pracy społecznej członków organizacji odbywa się na podstawie ich oświadczenia    

zawierającego zakres oraz wycenę pracy.  

6.8 Wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadania (za wyjątkiem osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę) powinny prowadzić dokumentację potwierdzającą wykonanie 

czynności zgodnie z harmonogramem zadania np. karty czasu pracy - proponowana miesięczna 

karta czasu pracy dostępna jest na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Polityka 

społeczna – Inne zadania zlecone – Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne – 

Dokumenty do Pobrania). 

6.9 Oferent powinien systematycznie i przejrzyście dokumentować przeprowadzone działania 

określone w ofercie zadania publicznego. Należy prowadzić dokumentację merytoryczną 

pozwalającą zweryfikować przeprowadzone działania, np.: umowy z wykonawcami itp. 

6.10 Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających uregulowanie należności określonych 

na dokumentach księgowych. 

6.11 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ma prawo dokonać kontroli i oceny 

realizacji zadania objętego dofinansowaniem, w szczególności: 

a) stopnia realizacji zadania,  

b) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, 

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 

d) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, 

e) kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego 

zakończeniu. 

Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji 

zadania zostaną określone w umowie.   

 
 
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 16 listopada 2022 roku. 
2. O terminie zgłoszenia oferty decyduje: 

2.1 data nadania pocztowego, w przypadku przesłania na adres korespondencyjny:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów 
(z dopiskiem na kopercie: „Oferta na realizację zadań publicznych Województwa   
Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 
latach 2023 – 2025”). 

2.2 data nadania za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem 
cyfrowym lub profilem zaufanym (w tytule pisma należy wpisać: „Oferta na realizację zadań 
publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie 



instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – 
terapeutycznej       w latach 2023 – 2025”), 

2.3 data wpływu do ROPS w Rzeszowie, w przypadku złożenia osobistego w siedzibie: 
ul. Hetmańska 9, parter – Portiernia, poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 – o ile w dniu 
dokonywania tej czynności będzie to prawnie dopuszczone ofertę należy złożyć w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Oferta na realizację zadań publicznych Województwa   
Podkarpackiego  w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej       
w latach 2023 – 2025”). 

 

 
VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA 

WYBORU 

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana po ogłoszeniu 

konkursu ofert przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały w oparciu o „Tryb 

powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert” – Rozdział XIII Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022 /Załącznik do Uchwały Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r. 

3. Członkowie Komisji wskazani przez Przewodniczącego Komisji będący pracownikami ROPS 

w Rzeszowie dokonują oceny formalnej – zgodnie z Kartą oceny formalnej oferty – stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o Konkursie. 

4. Procedura oceny formalnej oferty dokonywana jest na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie 

po wpłynięciu oferty na konkurs. 

5. W trakcie oceny formalnej braki/błędy wskazane w ogłoszeniu o konkursie będą podlegały 

uzupełnieniu lub korekcie. 

6. Przewodniczący Komisji wzywa podmiot składający ofertę: 

a) drogą elektroniczną (zgodnie z podanym w ofercie adresem e-mailowym) lub  

b) poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie: www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Polityka społeczna - Inne zadania 

zlecone – Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne – Dokumenty do Pobrania). do 

dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie do 5 dni kalendarzowych od 

daty wezwania.  

Uzupełnień o których mowa powyżej dokonywać można:  

c) poprzez przesłanie ich na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (z dopiskiem na kopercie: „Uzupełnienie – 

oferty na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki 

społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia 

regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2023 – 2025”). decyduje data 

nadania pocztowego;  

d) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. Dokumenty 

elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub 

profilem zaufanym (tytuł: „Uzupełnienie - oferty na realizację zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej 

http://www.rops.rzeszow.pl/


pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej 

w latach 2023 – 2025”), decyduje data nadania; 

e) osobiście – o ile w dniu dokonywania tej czynności będzie to prawnie dopuszczone, 

dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Uzupełnienie – oferty na 

realizację zadań publicznych Województwa   Podkarpackiego w dziedzinie polityki 

społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia 

regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2023 – 2025”) w Regionalnym 

Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, parter – Portiernia /poniedziałek 

- piątek w godz. 7.30 – 15.30/. Decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie. 

7. Niedokonanie uzupełnień w terminie wskazanym w pkt. 6 lub niewłaściwe dokonanie uzupełnień 

powoduje pozostawienie oferty bez dalszego rozpatrzenia. 

8. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia i niepodlegające dalszej ocenie 

merytorycznej to oferty: 

a) złożone na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie, 

b) złożone po terminie, 

c) złożone przez podmioty nieuprawnione. 

 Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, sporządza się i publikuje na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

a) listę ofert spełniających wymogi formalne, 

b) listę ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z powodem ich odrzucenia.  

9. Komisja konkursowa, po zatwierdzeniu ofert spełniających wymogi formalne, kieruje każdą  

z nich co najmniej do dwóch losowo wybranych członków komisji celem ich oceny pod względem 

merytorycznym na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu konkursowym.  

 

 

LP Kryteria  Ocena 

1. Zgodność merytoryczna zadania z rodzajem zadania z Ogłoszenia,  
w tym zasięg regionalny oraz zgodność z zasadami konkursu. 

0-5 pkt 

2. 

 

Ocena stopnia zapewnienia możliwości realizacji zadania 
przez podmiot: 
Placówka zapewni: 

•  rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych oraz wczesną 
interwencję i wieloprofilowe wspomaganie rozwoju małego 
dziecka, 

• pomoc psychologiczną w postaci indywidualnej oraz 
grupowej terapii, 

• terapię i wsparcie pedagogiczne prowadzone przez 
pedagogów terapeutów, 

• terapię logopedyczną, 

• terapię w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej, 

• zajęcia plastyczne oraz zajęcia z arteterapii, 

• zajęcia z rytmiki, 

• zajęcia z muzykoterapii, 

0-10 pkt 



• zajęcia z tańca na wózkach, 

• inne – proszę wymienić jakie, 

Placówka zapewni: 

• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - rewalidacja dla dzieci 
głęboko niepełnosprawnych na terenie placówki, 

• specjalistyczne oddziaływanie na rodzinę naturalną dziecka 
(praca socjalna z rodziną oraz oddziaływania 
psychologiczno - pedagogiczno - terapeutyczne), 

• specjalistyczne leczenie, pielęgnację, opiekę nad dziećmi, 

• inne-  proszę wymienić jakie, 

0-10 pkt 

Placówka zapewni: 

• Terapię integracji sensorycznej, 

• Terapię logopedyczną i neurologopedyczną, 

•  Terapię pedagogiczną i psychologiczną. 

Oprócz indywidualnych zajęć terapeutycznych czy będą  odbywać 
się  zajęcia grupowe wykorzystujące różnorodne metody pracy 
miedzy innymi 

• metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 

• metodę M. i C 

• h. Knillów, 

• wspomaganie wg koncepcji NDT Bobath, 

•  elementy metody Vojty, 

• PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) - 
Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu.  

• kinesiology taping , 

• hipoterapię, 

• dogoterapię. 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ INFORMACJĘ CO ZAPEWNI 
DLA DZIECI PLACÓWKA. 

0-10 pkt 

3. Ocena racjonalności przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania. 

0-5 pkt 

4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych 
z innych źródeł na realizację zadania. 

0-5 pkt 

5. Zadeklarowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w  tym 
świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. 

0-5 pkt 

6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi  
w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności  
i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych 

0-5 pkt 



na ten cel środków. 

 Maksymalna liczba pkt do uzyskania 55 

 

10. Komisja może zaproponować przesunięcia w ramach budżetu oferty lub niższą niż wnioskowana 

kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne, 

nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.  

11. Członkowie Komisji, którzy opiniują ofertę indywidualnie przedstawiają tą opinie wraz 

z uzasadnieniem na posiedzeniu Komisji na karcie oceny merytorycznej. 

12. Ocena punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonywanych przez oceniających 

ofertę członków Komisji. 

13. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień 

dotyczących złożonych ofert. 

14. Komisja dokonuje zatwierdzenia oceny merytorycznej przygotowanej przez co najmniej dwóch 

członków Komisji. 

15. Punktowa wartość oceny nie wpływa na wysokość dotacji. 

16. Do dofinansowania mogą zostać wybrane tylko te oferty, które uzyskają minimum 50% punktów  

z oceny merytorycznej. 

17. Komisja konkursowa wypracowuje stanowisko i przedstawia je Zarządowi w formie: 

a) listy ocenionych ofert z punktacją i proponowaną wysokością dotacji, 

b) listy ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem. 

18. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o proponowanej wysokości kwoty przyznanej dotacji 

dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w terminie do 50 dni od ostatniego dnia 

składania ofert z pkt. V.1. W szczególnie uzasadnionym przypadku termin rozstrzygnięcia może 

zostać zmieniony. 

19. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej 

www.rops.rzeszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń ROPS 

w Rzeszowie. 

20. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i podziału środków 

finansowych stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została 

wyłoniona w konkursie. 

21. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.  

Ramowy wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 

(Dz.U.201 r. poz.2057).  

22. Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia: 

23.1 zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania w przypadku nieprecyzyjnego 

określenia kosztów lub zmian dokonanych przez Komisję (dotyczy np. określenia stawki 

godzinowej w umowach cywilno-prawnych itp.),  

Zmiana kosztorysu nie może wpływać na charakter zadania.  

23.2 pisemnej informacji o wysokości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, 

23.3 w przypadku podpisania umowy przez osoby inne niż wymienione w odpisie 

z rejestru/ewidencji, należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie ze statutem, bądź innym dokumentem 

regulującym kwestię reprezentacji, 



23.4 jednostki organizacyjne (np. oddziały, koła) nieposiadające osobowości prawnej, mogą 

złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego),  

tj. na podstawie aktualnego imiennego pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny 

do składania oferty (wraz z zawartymi w niej oświadczeniami), realizacji określonego 

zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi 

funduszami, dokonywania rozliczeń z tych funduszy, 

23.5 dokumentu/kopii dokumentu potwierdzającego numer konta, na które ma zostać 

przekazana dotacja (np. wydruk z systemu bankowego), 

23.6 umów pomiędzy podmiotami, jeżeli złożyły ofertę wspólną, 

23.7 umów partnerskich, w przypadku wnoszenia przez partnera wkładu własnego. 

23. Nieprzedłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 23.1 – 23.7 niniejszego ogłoszenia w terminie 

określonym w piśmie informującym o przyznaniu dotacji, Zarząd Województwa traktuje jako 

rezygnację z przyznanej dotacji. 

24. Zarząd Województwa może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie  

w przypadku, gdy: 

a) oświadczenia w ofercie są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,  

b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność prawną, 

merytoryczną lub finansową podmiotu, 

c) zakres merytoryczny lub finansowy realizacji zadania przedłożony w aktualizacji znacząco się 

różni od przedstawionego w ofercie. 

26. Umowa na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa 

podkarpackiego - może być podpisana dopiero po uzyskaniu zezwolenia Wojewody 

Podkarpackiego na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej. Nie później 

jednak niż do 1 stycznia 2023 r. Zezwolenie na prowadzenie placówki oraz wniosek o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej, o której mowa 

w §19 Rozporządzenia Ministra Prac i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy 

przedłożyć w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przed 

podpisaniem umowy dotacyjnej. 

27. Zarząd Województwa nie zawrze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy 

oferent nie uzyska zezwolenia Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie regionalnej placówki 

opiekuńczo – terapeutycznej.  

 

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2021 i 2022 
 
W 2021 r. na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki 
społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej 
placówki opiekuńczo – terapeutycznej dofinansowano 2 podmioty na łączną kwotę 3 266 577,81 zł. 
 
W 2022 r. na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki 
społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej 
placówki opiekuńczo – terapeutycznej zaplanowano dla 2 podmiotów na łączną kwotę 
4 374 244,36 zł.  
Informacje o przedmiotowym konkursie można uzyskać w Oddziale Polityki Społecznej          

i Wsparcia Rodziny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 

35-045 Rzeszów lub dzwoniąc pod numer telefonu 17 850 84 11, 17 850 79 43. 

 
 



VIII. DODATKOWE INFORMACJE  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie (ROPS), ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, adres e-mail: 

sekretariat@rops.rzeszow.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ROPS jest możliwy poprzez wysłanie 

wiadomości na adres e-mail: iod@rops.rzeszow.pl. Z IOD należy kontaktować się wyłącznie 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych 

z ochroną danych osobowych. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych 

ofert, podpisania umowy z wybranymi w konkursie podmiotami, realizacji umowy, rozliczenia 

umowy, kontroli realizacji zadania) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest 

przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z przepisami art. 11 

ust. 2 oraz art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku 

Publicznego   z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 

(Dz.U.2018 r. poz. 2057); 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe dla 

Administratora w zakresie danych adresowych. 

Jednocześnie informujemy, że dostęp do danych mogą mieć również inne podmioty na mocy 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego zostały 

zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kategoria archiwalna u Administratora: BE5. 

7. Posiadacie Państwo prawo do: 

• dostępu do danych osobowych i ich sprostowania; 

• usunięcia danych, jeśli zachodzą umożliwiające to okoliczności; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznacie 

Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

8. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym, wynikającym z przepisów, 

o których mowa w punkcie 4). Dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ROPS 

będzie odbywało się na podstawie przepisów, o których mowa w punkcie 6). 
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