
WÓJT  GMINY  W  POLSKIEJ  CEREKWI 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

 
ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację 

zadania  publicznego w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
– pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu 

w 2010 roku, przedmiotem którego jest 
pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, 

oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych. 
 

Zlecenie z realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

 
I.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację – 50.000 zł. 
II.  Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2009 r. wynosiła – 50.000 zł. 
III.  Zasady przyznawania dotacji  

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

2. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
3. Podmiot ubiegający się o dotację musi mieć zezwolenie na prowadzenie działalności na 

terenie Gminy Polska Cerekiew, a zadanie winno być przedmiotem jego działalności 
statusowej.  

4. W  przypadku , gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy 
wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się 
moŜliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do 
posiadanych środków. 
W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej 
przez oferenta, nie będzie on związany złoŜoną ofertą. W takim przypadku oferent moŜe 
negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

   5.   Warunkiem przekazania dotacji na rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie  
         pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

6. Wójt Gminy Polska Cerekiew moŜe odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie  
przyznanie dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe: 

         - rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; 
         - podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;  
         - zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podwaŜające wiarygodność  
            merytoryczną lub finansową oferenta; 
         - podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji. 
 
IV.  Termin i warunki realizacji zadania 

1. Termin realizacji zadania – 2010 rok. 
2. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie usług  

opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i 
niepełnosprawnych w domu w 2010 roku oraz rehabilitacja lecznicza 
niepełnosprawnych, powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu 
zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materiałowo technicznej 
lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. 

3. Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiąŜącej strony umowie. 



 
V.  Termin składania ofert i tryb wyboru oferty 

1. Oferty naleŜy składać, na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i  
Polityki społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.(Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru 
ofert realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w sekretariacie urzędu 
Gminy w Polskiej Cerekwi lub przesłać na adres:  47-260  Polska Cerekiew, ul. 
Raciborska 4, Urząd Gminy  - w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia  z adnotacją  „Konkurs na dotacje 2010”. 

2. Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco :  
pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres i tytuł zadania oraz adnotacje. 

3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 35 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
5. Decyzję o wyborze podmiotu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy w Polskiej  

Cerekwi w formie zarządzenia. 
     
  
 
 
 

 Wójt Gminy 
 Krystyna Helbin 


