
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej

Załącznik do Zarządzenia Nr 37 /2023 

Wójta Gminy Tarnowiec 

z dnia 06.03.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej dla Gminy Tarnowiec na rok 2023

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie/t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm./i art. 25 ustawy o pomocy 

społecznej /Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm./

Wójt Gminy Tarnowiec 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 

zadania publicznego Gminy Tarnowiec

I . Rodzaje zadań

ZADANIE:

Świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu” Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej”- edycja 2023

II .Wymagania do zadania:

1. Wymagane jest, aby osoby świadczące usługi asystencji osobistej posiadały :

a) Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby 

niepełnosprawnej/ opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, 

terapeuta zajęciowy.

b) Posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

c) Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie 

są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

2. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji 

osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności 

uczestnika. Programu.

3. Limit godzin usług asystencji osobistej wynosi nie więcej niż 270 godzin rocznie.

4. Planowana łączna liczba godzin usługi asystencji osobistej 2023 roku wynosi 1 620 

godzin.

5. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,



2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikami Programu w wybrane przez 

uczestnika miejsca,

3) załatwianiu spraw urzędowych,

4) korzystaniu z dóbr kultury

III. Odbiorcy usług asystencji osobistej w ramach Programu „ Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej”

Odbiorcami usług asystencji osobistej w ramach Programu „ Asystent osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” będą osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie

o niepełnosprawności

1) o stopniu znacznym

2) o stopniu umiarkowanym lub

3) traktowane na równi do powyżej wymienionych zgodnie z art./ 5 i art. 62 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych( Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

IV. Wysokość dotacji na realizację zadania

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku

z zakresu usługi asystencji osobistej w ramach Programu” Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej wynosi:

1) 61 560 zł. koszt godzin usług asystencji osobistej( przewiduje się świadczenie usługi 

przez 3 asystentów)

2) 3399,75 zł. koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji oraz koszt przejazdu 

własnym środkiem transportu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia 

kulturalne, rozrywkowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi

3) 450 zł. koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów,

4) 1308,19 - koszty związane z obsługą zadania

Środki o których mowa powyżej pochodzą ze środków Funduszu Solidarnościowego

2. 12 150 zł. środki przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych , w tym obsługi 

księgowej, kadrowej finansowane ze środków własnych Gminy Tarnowiec

V. Warunki przyznania dotacji

1. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą i wybrana zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy 

Tarnowiec, a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem.

3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu

do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

VI. . Termin i miejsce realizacji zadania

od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 roku

Szczegółowe warunki realizacji będą określone w umowie



Miejsce realizacji zadania - Gmina Tarnowiec

VII. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową 

oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na podstawie zakresu usług asystenta 

w ramach programu stanowiącego załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny

i Polityki Społecznej „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

2. Usługi asystencji osobistej winny być dokumentowane poprzez uzupełnienie karty 

realizacji Programu „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, która 

stanowi załącznik Nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

3. Podmiot wyłoniony w konkursie obowiązany będzie do sprawdzenia prawidłowości 

wypełnionej przez asystentów dokumentacji, w szczególności karty realizacji usług 

asystenckich, karty przebiegu pojazdu

4. Kosztami n i ekwa lift kowany mi zadania są:

- odsetki od zadłużenia,

- kwoty i koszty pożyczki lub kredytu,

- kary i grzywny,

- wpłaty na PFRON,

- podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu 

nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności do których stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 21997 r. - Ordynacja podatkowa

VIII. Termin składania ofert

1. Kompletną ofertę wraz załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do 30 marca 2023 roku do godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Tarnowcu /tymczasowa siedziba Dom Ludowym w Umieszczu/

Oferta, która wpłynie po ww terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione.

3. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne.

4. Ofertę mogą składać podmioty samodzielne lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie 

należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

5. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- statut podmiotu

- informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających realizację zadania zgodnie 

z wymaganiami określonymi w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 

2023



6. Każda ze stron kopii dokumentów składanych w wersji papierowej powinna być 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem” otwarty konkurs ofert na 

realizację usługi asystencji osobistej w ramach Program Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej- edycja 2023”

8. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję konkursową powołaną 

przez Wójta Gminy Tarnowiec.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu dostępne będą na stronach internetowych Gminy Tarnowiec.

2. Warunkiem zlecenia zadania i przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą 

Tarnowiec, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a) merytoryczna wartość oferty,

b) złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym a

c) doświadczenie podmiotów

J


