
UCHWAŁA Nr 3457/2022 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 19.09.2022 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  

z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych  

i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2023-2024 oraz naboru 

kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526), art. 19 pkt 11, art. 25,  art. 47 ust. 4 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 13, art. 15 ust. 2a w związku  

z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  1. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań 

publicznych z obszaru: pomocy społecznej polegających na prowadzeniu: 

1) mieszkań chronionych wspieranych w latach 2023-2024; 

2) domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2023-2024. 

   2. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje 

pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych 

konkursach ofert, o których mowa w § 1 ust. 1. 

   2. Szczegółowe warunki naboru określa ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących 

organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, do składu Komisji Konkursowej, stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  - Jan Grabkowski   ______________________________ 

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński  ______________________________ 

Członek Zarządu - Piotr Zalewski   ______________________________ 

Członek Zarządu  - Antoni Kalisz   ______________________________ 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3457/2022 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 19.09.2022 r. 

 

Na podstawie art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie 

mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, 

w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów 

samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W myśl art. 47 ust. 4 ww. ustawy matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte 

przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć 

schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą 

być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad 

dziećmi. 

Z kolei zgodnie z art. 53 ust. 2, 5, 6 ww. ustawy mieszkanie chronione jest formą pomocy 

społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia 

samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione 

wspierane przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej 

fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi bądź dla osoby w podeszłym wieku lub przewlekle 

chorej. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu 

czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub 

rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z póżn. zm.), organ administracji publicznej zamierzający zlecić 

realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, 

ogłasza otwarty konkurs ofert.  

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ww. ustawy organ administracji publicznej ogłaszający 

otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład 

komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 

przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki, oraz osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie. Z głosem doradczym w pracach komisji mogą brać 

udział osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs.  



Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), 

dotyczące wyłączenia pracownika. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

komisja konkursowa ma za zadanie opiniowanie ofert. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu 

administracji publicznej. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


