BURMISTRZ KRAPKOWIC
ul.3 Maja 17
47-303 Krapkowice

ZARZĄDZENIE NR 179/2011
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 1 grudnia 2011

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie
Krapkowice w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie
01.01.2012 do 31.12.2012”.
Na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 1, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536
z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w gminie Krapkowice
w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 01.01.2012 do
31.12.2012” w liczbie ok. 6500 godzin rocznie.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 80.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
§2
Zasady przyznania dotacji:
1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,
2) doświadczenie podmiotu w realizacji wybranego typu zadań,
3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale
których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
5) ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania publicznego,
6) planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków,
7) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich
realizował podmiot, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
8) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,
2) prawidłowo wypełnione,
3) zawierające komplet niezbędnych załączników,
4) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez podmiot,
przeprowadzone zostaną negocjacje dotyczące zmian zakresu rzeczowego i finansowego
dotowanego zadania.

§3
Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
2. Beneficjenci zadań: osoby o niskich dochodach, przewlekle chorzy, niepełnosprawni,
osoby wymagające opieki innych osób.
3. Miejsce realizacji zadania: gmina Krapkowice (wioski).
Termin składania ofert: oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni
od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie
Krapkowic i na tablicy ogłoszeń UMiG Krapkowice.
§4
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty ostatecznego terminu składania
ofert.
3. Oceny i przedłożenia propozycji co do wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Burmistrza Krapkowic. Propozycje zawarte w protokole z prac Komisji
Konkursowej, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Krapkowic są wiążące.
4. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie w wymagane dokumenty lub
obowiązujące informacje pozostają bez rozpatrzenia.
5. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji podmioty zostaną powiadomione
pisemnie.
6. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego zostanie
opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej
7. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem, a Burmistrzem
Krapkowic, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.
8. Od decyzji Burmistrza Krapkowic podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie
przysługuje odwołanie.
Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy w zaklejonych kopertach składać lub przesłać
listem poleconym na adres:
Urząd Miasta i Gminy Krapkowice z dopiskiem „KONKURS Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ”.
Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Wysokość dotacji na realizację zadań w 2012r. może ulec zmianie w przypadku
przeznaczenia z budżetu państwa i gminy kwoty innej niż podana w ogłoszeniu
konkursowym.
Ogłoszenie o konkursie ofert i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miasta Krapkowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń UMiG Krapkowice ul. 3-go Maja 17.

§5
Informacja o realizacji ww. zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2009-2011
1. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
Zadanie realizował:
1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd
Wojewódzki
- wysokość przyznanej dotacji w roku 2009: 75.000,00 zł.
( słownie: siedemdziesiątpięćtysięcy złotych 00/100)
- wysokość przyznanej dotacji w roku 2010: 80.000,00 zł.
( słownie: osiemdziesiąttysięcy złotych 00/100)
- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 66.700,00 zł.
( słownie: sześćdziesiątsześćtysięcysiedemset złotych 00/100)
§6
Podmioty uprawnione do udziału w konkursie.
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536
z późniejszymi zmianami).
2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
§7
Oferta podmiotu.
1. Oferta podmiotu powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych
uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
7) harmonogram działań.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie
aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
3. Wymagane załączniki do oferty:
1) statut oferenta,
2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) albo
aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji dotyczącej statusu prawnego
oferenta i prowadzonej przez niego działalności oraz osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
4) oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
5. Oferta powinna być sporządzona według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

§8
Warunki przyznania dotacji.
Podmiot składający ofertę powinien:
1) samodzielnie wykonać zadanie,
2) posiadać własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,
3) zobowiązać się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych na realizację umowy.
§9
Postanowienia końcowe.
1. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie
dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów.
2. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.
3. Burmistrz powoła Komisję Konkursową w celu przedłożenia propozycji, co do wyboru
realizatora zadania
4. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół zawierający informacje
o liczbie zgłoszonych ofert, propozycję wyboru realizatora wraz z uzasadnieniem.
5. Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 179/2011
z dnia 1 grudnia 2011

Krapkowice, dnia ..................................
....................................
pieczątka podmiotu

OŚWIADCZENIE

W imieniu podmiotu .................................................................................. oświadczam(y), że:
nazwa podmiotu

1)

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym nie zalegamy
z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych,

2)

zapoznaliśmy się z treścią szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert,

3)* nie zamierzamy osiągać zysku przy realizacji zadania będącego przedmiotem
konkursu,
4)* nie działamy w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczamy całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczamy zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

.........................................................................................
Imię i nazwisko – podpis osoby upoważnionej – pieczątka imienna

* -niepotrzebne skreślić

