
                                                               Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 805/2006 
                                                               Rady Powiatu w Gryfinie  
                                                               z dnia 06.07. 2006r. 
 
 
 
 
                                        OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU 
 
                                                              W GRYFINIE 
 
 
                                           ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE 
 
                                            Ogłasza otwarty konkurs ofert na : 
 
Realizację zadań publicznych w zakresie wczesnej  rehabilitacji społecznej dzieci i 
młodzieży.  
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem  
Powiatu Gryfińskiego, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 
 
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 28 sierpnia 1999r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U. z 1999r.Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). 

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999r.  
w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej ( Dz. U. z 1999r. Nr 7, poz. 
58). 

3) Rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.  
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  
( Dz. U. Nr 264, poz. 2207)  

 
2. NAZWA ZADANIA:   
 
1) WCZESNA REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ 
SŁUCHU 
 
 2) WCZESNA REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ 
WZROKU 

 
3. Rodzaj zadania:  Rehabilitacja społeczna  
 
 
 
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  
 1) – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych) 
 2) – 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % całkowitego kosztu zadania. 



 
 
WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT 
 
1. O przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na cele publiczne związane z realizacją 
zadań z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu i wzroku mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.), które: 
1)  prowadzą grupowe i indywidualne zajęcia, mające na celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym w 
szczególności obejmujących naukę orientacji w przestrzeni i wykonywania czynności dnia 
codziennego przez dzieci i młodzież  ociemniałe,  ogólnie usprawniających dzieci i młodzież  
ze znacznym upośledzeniem ruchu i mowy, rozwijających umiejętności sprawnego 
komunikowania się z otoczeniem dzieci  z uszkodzeniami słuchu i wzroku, 
2) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji, gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 
3) prowadza statutową działalność obejmującą swym zakresem zadania będące przedmiotem 
zlecenia. 
2. Organizacje pozarządowe składające ofertę o przyznanie środków publicznych na 
realizację zleconego zadania powinny złożyć ofertę zawierająca w szczególności: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania zawierający opis planowanego działania, 
2) termin i miejsce realizacji zadania, 
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość 
wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych bądź uzyskanych na 
realizację danego zadania z innych źródeł, 
5) wysokość wnioskowanej dotacji na realizację zadania zleconego, 
6) informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego 
dotyczy zadanie, 
7) opinię zarządu głównego lub innego najwyższego organu wykonawczego organizacji w 
sprawie możliwości prawidłowej realizacji przez oferenta zadania zleconego – w przypadku 
oferty składanej przez oddział terenowy organizacji pozarządowej, 
8) pełnomocnictwo zarządu głównego ( lub innego najwyższego organu wykonawczego 
organizacji) do zawarcia umowy o realizację zadania zleconego wraz z dokumentem 
akceptującym i potwierdzającym treść oferty – w przypadku oferty składanej przez oddział 
terenowy organizacji pozarządowej  nie posiadający osobowości prawnej. 
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie: 
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 2, 
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 
dotyczącego statusu prawnego organizacji i prowadzonej przez nią działalności, 
3) przedstawienie sprawozdania finansowego, merytorycznego z działalności za rok ubiegły 
lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności  - za okres tej działalności, 
4) udokumentowanie co najmniej dwuletniego okresu realizacji analogicznego zadania. 
4. Przy rozpatrywaniu ofert o realizację zadania Zarząd Powiatu uwzględni w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizacji potrzeb w zakresie rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem stopnia zaspokojenia na terenie Powiatu Gryfińskiego 
w dziedzinie objętej ofertą, 
2) wysokość środków określonych w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zadań 
realizowanych ze środków PFRON  przeznaczonych na realizację tych  zadań w 2006r., 



3) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do 
rzeczowego zakresu zadania, 
4) ocenę możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu podanych przez oferenta 
informacji. 
 
5. Zlecenie zadania oraz przekazanie dotacji na jego realizację nastąpi po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty  przez  Zarząd Powiatu na podstawie pisemnej umowy zawartej 
przez Powiat Gryfiński, zwany dalej ,,zleceniodawcą”, z oferentem, zwanym dalej ,, 
zleceniobiorcą”. 
6. Umowa o realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży zostanie zawarta na 
czas określony:  do dnia  31 grudnia 2006r. 
7. Zakres i warunki realizacji wybranego zadania publicznego zostaną określone w umowie. 
 
  
                       OFERENCI,  MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
 
 
 1.W konkursie mogą uczestniczyć  wymienieni w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.). 
 2. Ofertę sporządzoną  na druku zamieszczonym na stronie internetowej BIP  wraz z 
wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,, Konkurs - Wczesna 
rehabilitacja – otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Konkursowej”,   pieczątką 
organizacji,  należy złożyć do godz.15.00  dnia 20 czerwca 2006r. w Kancelarii Ogólnej, bądź 
przesłać pocztą na adres:   
Starostwo Powiatowe 74-100  Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4   
3. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej. 
4. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą  po 
tym terminie. 
5. Formularze ofert, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania  
otrzymać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 74-100  Gryfino, ul. 
Łużycka 87 lub na stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
6. Zarząd Powiatu rozpatrzy oferty w terminie 14 dni od daty wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
7. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez 
podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.   
 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel.  0 91 40 45 504 lub 605 306 054 
oraz na stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
 


