WÓJT GMINY W POLSKIEJ CEREKWI
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), oraz Uchwały
Nr XXXIII/193/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie
przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015
roku „
ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew
na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych:
„Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu
oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2015 roku”.
I. Rodzaj zadania i wysokość przeznaczonej dotacji:
Zapewnienie nowoczesnej opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi i starszymi i
niepełnosprawnym w ich środowisku domowym.
2. Udzielenie niezbędnych świadczeń zdrowotnych- pielęgniarskich w warunkach
ambulatoryjnych w stacji Opieki.
3. Podniesienia jakości życia osób chorych i starszych przebywających w domu a
zwłaszcza samodzielności i sprawności zdrowotnej, osób korzystających ze świadczeń
rehabilitacyjnych.
4. Poprawę jakości usług zdrowotnych w dziedzinie tzw. rehabilitacji środowiskowej tj.
zlokalizowanej najbliższej miejsca zamieszkania pacjenta, krzewienie kultury
prozdrowotnej w społeczeństwie.
1.

Na realizację w/w zadań przeznacza się środki w wysokości 50 000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Uczestnikami konkursu mogą być: organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z
2011 r. Nr 6, poz. 25/.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego, oraz planowanej wysokości środków finansowych
własnych albo pochodzących z innych źródeł na realizację danego zadania
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
4. Do oferty należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany.
- statut organizacji
- sprawozdanie z działalności za rok poprzedni (opis realizacji zadania publicznego)
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7.
8.

9.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Polska Cerekiew przy ul. Raciborskiej 4 , (II piętro, pokój 22).
Formularz oferty dostępny na miejscu oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu
Gminy, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w
oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w
ofercie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty dotyczące
projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o konkursie nie będą
rozpatrywane.
Organizacje pozarządowe, których oferta zostanie wybrana w niniejszym
postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione.
Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.
Dotacja przekazywana będzie na podstawie umowy o wykonanie zadania publicznego
na warunkach określonych umową.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadnia publicznego: 2015 rok
2. Zadanie publiczne winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z
zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy,
określającej warunki realizacji zadania publicznego,
4. Oferent może być zobowiązany do złożenia sprawozdań w trakcie realizacji zadania.
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IV. Termin składania ofert:
1.
2.

Wyznacza się termin składania ofert do dnia 22 stycznia 2015 roku, do godz. 15.00
Ofertę konkursową na realizację zadania , należy złożyć w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem obszaru działania, w formie pisemnej pod rygorem nieważności z
adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług
opiekuńczych i specjalistycznych: pielęgnacja ludzi chorych, starszych i
niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w
2015 roku”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi /pokój nr 16/ lub
przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Polska Cerekiew , ul. Raciborska 4, 47-260
Polska Cerekiew.
Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
Rozpatrzenie ofert oraz ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 26 dni
od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi
/pokój nr 3/ – sala konferencyjna/ .
Konkurs ma charakter jawny.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
2. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu przez Wójta Gminy
Polska Cerekiew – komisja konkursowa.
3. Uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy których
organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne,
- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizacje zadania publicznego,
- posiadany własny wkład kadrowy rzeczowy,
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4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Polska Cerekiew
w drodze zarządzenia.
5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszona: w Biuletynie
Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń , a także na
stronie internetowej Urzędu Gminy.
6. Wójt Gminy Polska Cerekiew w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia, zawiadamia w
formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
VI. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2014 na realizację zadań tego samego
rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości
dotacji przekazanym organizacjom pozarządowym.
Na realizację zadań tego samego rodzaju w budżecie Gminy Polska Cerekiew w 2014 r.
przeznaczona została kwota w wysokości 50 000 zł.

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

