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ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.81.2014 

Wójta Gminy Izbicko 

z dnia 29 grudnia 2014r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko                            

  w 2015 roku w zakresie: 
 
 - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób. 
Nazwa zadania: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki 
środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie 
Gminy Izbicko. 
 
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form 
wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów. 
 

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm. ) oraz uchwały Rady Gminy w Izbicku Nr XXV/115/2012 
z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  w roku 2015  w 
zakresie: 
 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
Nazwa zadania: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki 
środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na 
terenie Gminy Izbicko. 

 
–  kwota dotacji:  97 000,00 zł 

W 2014 roku wysokość dotacji wynosiła: 96 200,00 zł  

 

 b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form 
wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów. 
 
– kwota dotacji: 91 000,00 zł 

W 2014 roku wysokość dotacji wyniosła: 86 000,00 zł 

 

2.  Ogłoszenie o Konkursie ofert zamieszczone zostanie w  siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku (tablica 

ogłoszeń), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl, oraz na stronie internetowej www.izbicko. 

pl. w zakładce - Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
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Podana planowana wysokość środków finansowych na realizację w/w  zadań może ulec zmianie w wyniku 
przyjęcia przez Radę Gminy Izbicko  uchwały w sprawie budżetu Gminy Izbicko  na 2015 r. W związku 
powyższym Wójt Gminy Izbicko zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu finansowego zadań objętych 
niniejszym konkursem. 
 

§ 2 

1. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz 11 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznym i  o wolontariacie. 

2. Do Konkursu dopuszcza się jedynie projekty zgłoszone na obowiązujących formularzach ofert zgodnych 

z ROZPORZĄDZENIEM 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, Nr 6, poz.25). Druki dostępne na stronie 

internetowej  www.bip.izbicko.pl , www.izbicko.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, pokój nr 7 – I 

piętro Sekretariat Urzędu 

3. Forma realizacji zadań publicznych: wsparcie 

§ 3  

1. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując   wykonanie 

zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.  

2. Złożenie oferty  o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o której występuje oferent. 

3. Wysokość dotacji decyzją komisji  może zostać podzielona na kwoty cząstkowe, które przyznane 

zostaną kilku oferentom spełniającym kryteria przyznawania dotacji w poszczególnych zakresach zadań. 

4. Oferty złożone po terminie określonym w § 4 ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

5. Realizacją objęte są realizowane zadania do dnia 15 grudnia 2015 roku. 

6. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie. 

 

§ 4 

1. Oferenci ubiegający się o współpracę z  Gminą Izbicko na zadania określone w § 1pkt. a, b - składają  w 

sekretariacie ( pok. nr 7, I piętro ) oferty  wraz   z  wymaganymi    załącznikami   w  terminie  do  dnia 

23 stycznia 2015r. do godz. 14.00 

2. Oferent składa ofertę w opisanej kopercie: „Otwarty Konkurs Ofert  2015 r. z podaniem nazwy 

zadania”. 

3. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki: 

- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  
      lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 
      reprezentujących 

-   Kopia aktualnego statutu oferenta 

-   Ofertę  należy sporządzić według wzoru  zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I 
POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
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umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).  

-   Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego 

           -  W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający 
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). 

Wszystkie kopie załączników opatrzone muszą być opisem „za zgodność z oryginałem”  oraz podpisem 
upoważnionego przedstawiciela organizacji. 
  

§ 5 

1.  Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria: 

- zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym, 

-  możliwości realizacji zadania przez organizację,  

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do  

zakresu rzeczowego zadania, 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,  

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których, 

wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne 

- ocena udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 

publicznego,  i pozafinansowego wkładu własnego oferenta 

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji  

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

        

       § 6 

1.  Oferty złożone w terminie określonym w §4 podlegają ocenie formalnej.   

2.  Oferty tylko na etapie formalnym mogą być uzupełniane i poprawiane. 

3.  Oceny formalnej złożonych ofert pod względem ich kompletności i prawidłowości dokona  Komisja 

Konkursowa. 

4. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych                                                                   

drukach, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomienia, na dostarczenie brakujących dokumentów 

lub poprawienie błędów. 

5. Podmiot, który nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie, zostaje wykluczony z postępowania 

konkursowego, o czym jest informowany pisemnie. 

§7 

1. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana jest przez Komisję 

Konkursową.  
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2. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala  Wójt Gminy Izbicko w drodze 

Zarządzenia. 

3. Komisja dokona oceny ofert w terminie do 10 dni od daty końcowej składania ofert konkursowych. 

4. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Izbicko protokół, z posiedzenia wraz z propozycją rozdziału 

środków zabezpieczonych w budżecie, na realizację poszczególnych zadań konkursu. 

§ 8 

1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Izbicko w drodze  zarządzenia. 

2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

§ 9 

1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.izbicko.pl,  na stronie internetowej www.izbicko.pl -  w zakładce - Organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  oraz w siedzibie Urzędu Gminy w  

Izbicku  po podpisaniu zarządzenia. 

2. Po podpisaniu przez Wójta Gminy Izbicko zarządzenia o rozstrzygnięciu konkursu przedstawiciel 
organizacji pozarządowej zgłosi się do siedziby Urzędu Gminy w Izbicku w celu uzgodnienia 
warunków umowy 

    
   § 10 

Ograniczenie zakresu rzeczowego oferty, wynikające z niższej – w stosunku do wnioskowanej – kwoty 

dotacji, jak też zmiana terminu i miejsca realizacji przedmiotu oferty wymaga zgody Komisji Konkursowej. 

 

       §11 

Z wykonania zadania publicznego określonego w umowie Oferent sporządza sprawozdanie w terminie 30 

dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta według ramowego wzoru sprawozdania z 

wykonania zadania publicznego określonego 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, Nr 6, 

poz.25). 

§ 12 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 


