
UCHWAŁA nr 135/550/2021 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 22 września 2021 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom,  

o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1876) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920). 

 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2021 realizacji zadania publicznego 

pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom 

pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa  

w ust. 1 powyżej. 

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert. O którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

4. Ogłoszenie zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu; 

2) na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Plac 

Wolności 13; 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu przy ul. Skarbowej 4; 

4) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 

www.pcprkkozle.pl. 

 



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

w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu        Podpisy 

 
1. Paweł Masełko      podpis 

2. Józef Gisman      podpis 

3. Bożena Łotecka      podpis 

4. Stanisław Węgrzyn      podpis 

5. Marian Wojciechowski     podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom,  

o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

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

z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie powiatowych 

ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

W świetle 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 

tychże domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby 

sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. 

Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. poz. 418). Dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z 

małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom 

sprawującym opiekę nad dziećmi. 

Rozpatrując zapotrzebowanie na okresowy, całodobowy pobyt dla osób, o których mowa w §2 

wyżej powołanego rozporządzenia, oszacowano, że w 2021 r. opieką objęte zostaną 3 osoby 

dorosłe sprawująca opiekę nad dzieckiem lub kobieta w ciąży oraz 3 dzieci. 

Średni dzienny koszt pobytu osoby dorosłej oraz dziecka w ww. ośrodku wsparcia zostanie ustalony 

po przeprowadzeniu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom 

pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm.). Wstępna kalkulacja przewidywanych kosztów (na podstawie średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu dla matek ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021r.) na realizację powyższego zadania 

przewiduje 1500,00 zł za osobę dorosłą i 750,00zł dziecko. 

Uznając konieczność zabezpieczenia miejsc całodobowego, okresowego pobytu matkom  

z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, będącym w sytuacji kryzysowej należy zlecić realizację 

wyżej powołanego zadania własnego powiatu podmiotom niepublicznym − organizacjom pożytku 



publicznego, spełniającym standardy usług, świadczonych przez dom dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, o których mowa w §3 ww. rozporządzenia. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie. 

 

         DYREKTOR 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

                                                                                      w Kędzierzynie-Koźlu 

                                                                                                    mgr Marzena Nikel 


