Lędziny, dnia 20.11.2015r.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Burmistrz Miasta Lędziny
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2016
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2014, Nr 234, poz. 1118 z późn. zm.)
I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczona na realizację tych zadań:
1) ochrona i promocja zdrowia – kwota 5.000,00 zł.
w tym:
- profilaktyka raka piersi
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 10.000,00 zł.
w tym:
- aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych,
wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów.
2) działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –
kwota 20.000,00 zł.
w tym:
- integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 55.000,00 zł.
w tym:
- zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych
i oświatowo-rehabilitacyjnych
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny.
2. Gmina Lędziny po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania w formie
powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania),
3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji
zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina
Lędziny zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
III. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2016r. do 31 grudnia 2016r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011, Nr 6,
poz.25). Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem
oferty lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie
osób go reprezentujących,
- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
4. Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do
reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
2) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizować kosztorys
dotyczący realizacji zadania.
IV. Terminy składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2015r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miasta Lędziny lub data stempla pocztowego.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:
1. Oceny złożonych ofert konkursowych dokona do dnia 15.01.2016r. powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria wyboru:
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przystępujący do konkursu (pracownicy, ich kwalifikacje,
zaplecze)

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania
- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie
realizowane
- uwzględnienie planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i
pracę społeczną członków.
- uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadani publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty,
- żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych
3. Wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta na podstawie przedłożonej opinii Komisji Konkursowej do dnia 22.01.2016r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert w formie ogłoszeń w Biuletynie Informacji
publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i stronie internetowej www.ledziny.pl
5. Od podjętej decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.
6. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego, na który
przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.
VI. Zrealizowane przez Gminę Lędziny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy.
1. Gmina Lędziny na realizację za zadań tożsamych z ogłoszonym konkursem przekazała następujące kwoty:
a) rok 2014
- kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… - 10.000,00 zł.
- pomoc społeczna – 10.000,00
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 55.000,00 zł.
b) rok 2015
- kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… - 10.000,00 zł.
- pomoc społeczna – 20.000,00
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 55.000,00 zł.

