
Szepietowo 09.05.201 9 r.

OGI,OSZENIE
otwartego konkursu ofert

w zakresie przeciwdzialania uzale2nieniom i patologiom spolecznym

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U" z 2019 r. poz. 688) oraz rozdz.4 ust" I pkt 3 uchwaly nr

XXXV[Ii280/18 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 18 puldziemika 2018 r. w sprawie

rocznego programu wsp6lpracy gminy Szepietowo z organizacjami pozarz1dowymi,

zmienionej uchwal4 ff rrl7l18 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia

06 grudnia 2018 r,, Burmistrz Szepietowa o$asza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft

publicznych w zakresie przeciwdzialania uzalehnieniom i patologiom spolecznym

dzialalnoSci na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym wy,poczlmku dzieci i mNodziely -
zapewnienie prawidlowego wypoezynku dzieci i mNodzie?y szkolnej pozostaj4cej

w szczeg6lnie trudnej sytuacji Zyciowej, w kt6rej wystgpuj4 problemy alkoholowe lub

zagro?onych tego typu problemami.

Zlecenie rcalizacji zadai publicznych nast4pi w formie ich wspierania lub powierzenia wraz

z udzieleniem dotacj i na do fi nan s ow ani e r ealizacji zadania.

1. Rodzaj zadania.

Konkurs obejmuje realizacjg zadania z zal<resu zapewnienia prawidlowego wypoczynku

dzieci i mlodzie?y szkolnej - do 15 os6b wytypowanych przez Zleceniodawcg, pozostaj1cej

w szczeg6lnie trudnej sytuacji Zyciowej, w kt6rej wystgpuj4 problemy alkoholowe lub

zagrohonych tego typu problemami poprzez organizacjg letniego wypoczynku dzieci

i mlodzieZy z terenu gminy Szepietowo w czasie ferii letnich 2019 r. w formach

wyjazdowych - obozy, kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowyrn i rodzin

zagrohonych. Podczas organizowanych kolonii obligatoryjne jest przeprowadzenie programu

profilaktycznego w zakresie szkodliwoSci spoZywania alkoholu izulywania narkotyk6w.

2. Wys okoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacj 9 zadania.

Na realizacjg zadah, o kt6rych mowa w ust. I przeznacza sig kwotg w wysokoSci ll250,00 zf

(slownie : j edenaS ci e tysi gcy dwies ci e pigidziesi4t ztotych).

3. Zasady przyzn w^nia dotacji.



1) postgpowanie w ramach niniejszego konkursu bEdzie sig odbywad zgodnie

z zasadami okre6lonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. a dzialalnodci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. u. z 2019 r, poz,688) oraz w uchwale nr

XXXVIIV280/18 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 18 puldziemika 2018 r" w

sprawie rocznego programu wsp6lpracy gniny Szepietowo z organizacjami

pozarz4dowyrni, zmienionej uchwalqrr IIlTllS Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia

06 grudnia 2018 r.

2) Dofinansowanie moZe wynosi6 do 100 % calkowitych koszt6w zadania.

3) Srodki na pokrycie koszt6w administracyjnych nie mog4 przelcracza(, 10 % warto6ci

dotacji.

4) Dofinansowaniem mog4 zosta| objgte wyjazdowe formy wypoczyrku (obozy, kolonie

socjoterapeutyczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowyrn i rodzin

zagrohonych z terenu gminy Szepietowo.

5) Srodki pochodz4ce z dotacjimog? byd wykorzystane w szczeg6lnoSci na:

- wyZywienie,

- zakwaterowanie,

- dow6z uczestnik6w,

- wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obslugi,

- koszty realizacji programu profilaktycznego w zakresie szkodliwoSci spoZywania

alkoholu i zaLywania narkotyk6w, programu sportowo - rekreacyjnego, edukacyjnego

itp.,

- ub ezpieczenie uczestnik6w,

- zakup wy)osazenia dla dzieci, kt6re bgd4 tego wyrnagal, do funkcjonowania na

koloniach (odziez, obuwie, Srodki czystoSci itp.).

6) Srodki pochodz4c e z dotacjinie mog4 byi wykor zystane na:

- wydatki inwestycyjne,

- zalup grunt6w,

- dzialalnoS6 gospodaroz4,

- wydatki na realizacjg zadania niedotycz4ce okresu obowi4zywania umowy,

w szczeg6lno6ci na pokrycie zobowi1zah.

7) W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowari, wynikajqca ze zlohonych

ofert przekracza wysokoS6 Srodk6w przeznaczonychnarealizacjg zadania, organizator

konkursu zastrzega sobie moZliwoSd zmniejszania wielkodci przyznanego

dofinansowania.



zlokalizowanyph

4. Termin i warunki realizacji zadania,

I) Zadanie musi by6 zrealizowane w terminie: od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

2) Dzialania zawarte w ofercie mog4 byl realizowane wylqcznie przez podmiot bEdepy

stron4 umowy.

3) Podmioty realizujEce zadanie powinny posiadai

w realizacjizadaft o podobnym charakterze.

Nie dopuszcza sig pobierania oplat od adresat6w zadania.

Praca wolontariuszy stanowi wktad osobowy organizacji imohe zosIal ujgta w oferqie

jako wklad wlasny organizacjr.

Podmiot realizuj4cy zadanie zobowiqzany jest do stosowania og6lnie obowi4zuj4cyph

przepis6w prawa, w szczeg6lnoSci Rozporz1dzenie Parlamentu Europejskiego i Rad

(UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony os6b fizycznyih

w zwiqzktt zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyv{'u

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochrorfie

danych).

5. Termin skladania ofert.

l) Warunkiem przyst4pienia do konkursu jest zlohenie w terminie do dn. 31.05.2019 r. do

godz"1530 oferty - wylqcznie na druku zgodnym ze wzorerfl okreslonym w Rozporz4dze4re

Przewodnicz1cego Komitetu do spraw PoZytku Publicznego z dnia24 paldziemika2018 r. lw

sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadah publicznydh

oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2018 poz. 2057). Oferty nalefiy

skladai w ie Urzedu M Sekretariat nrl
ul. Gl6wna 6. 18-210 Szepietowo, osobiScie lub za poSrednictwem poczty.

terminu decyduje datazlohenia oferty do urzgdu.

O zachowaniu

2) Oferty, kt6re wplyng po ww. terminie nie bgd4 objgte procedurq konkursow4.

3) Wymagane s4 nastgpuj4ce dokumenty:

- prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowaznione do

skladania oSwiadczeri woli, zgodnie zwyciqgiem z Krajowego Rejestru S4dowego lqb

8) Wypoczynek powinien by| organizowany w oSrodkach

w miej scowoSciach atrakcyjnych turystycznie.

niezbgdne warunki i doSwiadczenie

4)

5)

6)



zgodnie z iwrym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentuj qcych,

- aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne

i umocowanie os6b sodokumenty potwierdzaj4ce status prawny podmiotu

reprezentuj4cych.

4) ptozenie oferty nie jest r6wnoznaczie z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem

do{acji w oczekiwanej wysoko6ci"

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Ocena z\o2onych ofert zostanie dokonana przez komisjg, powolan4 przez Burmistrza

Szepietowa, zgodnie z dyspozycjq, art. 15 ustawy o dzialalno6ci poZytku publicznego

i o wolontariacie oraz rozdzialu 11 uchwaly nr XXXVIII|28)|LS Rady Miejskiej w

Szepietowie z dnia 1,8 paldziernika2018 r. w sprawie rocznego programu wsp6lpracy

gniny Szepietowo z organizacjami pozarzqdowyni, zmienionej uchwatq nr IllTlIS

RadyMiejskiej w Szepietowiez dnia06 grudnia2018 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy organizacje pozarz4dowe mog? wskazad swoich

przedstawicieli do udzialuw pracach komisji konkursowej do dnia 24 maja2019 r"

3) Oferty, kt6re nie spelni4 wymog6w formalnych, nie bEdq rozpatrywane

mer)rtoryczme.

Po analizie merytorycznej zlohonych ofert komisja konkursowa przedlo?y

rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Szepietowa, kt6ry dokona

ostatecznego rozstrzygnigcia konkursu. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan4

podane do publicznej wiadomoSci poprzez wywieszerie na tablicy ogloszeri UM

w Szepietowie oraz jego publikacjg na stronie internetowej gminy oraz stronie

Biuletynu Informacji Publicznej gniny.

5) Oferty zostan4 rozpatrzone w terminie nie dfuzszym ni? 30 dni od uplywu terminu

skladania ofert.

teria wyboru ofert:

1) Kryteria formalne:

- ocena, czy podmiot skladaj4cy ofertg jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie

art. 3 ustawy o dziaNalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,

- ocena terminowoSci zlohenia oferty zgodnie z ust. 5 niniejszego ogloszenia,

- ocena kompletnoici zalqczonej dokumentacji, o kt6rej mowa w ust. 5 niniejszego

1)

2)

4)

Krl'



ogloszenia.

2) Kryteria merytoryczne :

- ocena, czy cele statutowe podmiotu s4 zbiehne z zadaniem olreslonyrn w niniejszyn

ogloszeniu,

- ocena zgodnodci zlohonej oferty z zadaniem ogloszonym w niniejszyrn ogloszeniu,

tj.:

1) czy planowane zadanie jest moZliwe do zrealizowania w terminie okreslonyrn

w niniejszyrn ogloszeniu oraz czy jest przydatne i atrakcyjne dla

beneficjent6w,

2) kalkulacja koszt6w realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu

(zakresu rzeczow e go zadania),

zadeklarow any zostal vdzial finansowy Srodk6w wlasnych,

osoby, przy vdziale kt6rych podmiot ma rcalizowat zadanie, posiadaj4

wlaSciwe kwalifikacje,

przewidziany zostaN wklad pracy wolontariuszy w realizacjg zadania.

7, Zrealizowane przez Burmistrza Szepietowa w roku ogloszenia otwartego konkursu

ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zrvi4zanych

z nimi kosztami, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wysokoSci dotacji przekazanych

organizacjornpozilyz4dowym i podmiotom, o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy.

1) W 2019 r. nie byly realizowane zadaniapubliczne tego samego rodzaju.

2) W 2018 r. na realizacjg zadafi publicznych tego samego rodzaju przekazano

Srodki finansowe w wysokoSci 18 750,00 zl, w tym:

- dotacje - lI 250,00 zl,

- zakup uslug -7 500,00 zl.

3)

4)

s)




