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listopada 2017 roku

w sprawie ogloszenia otwartdgo konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Boguchwala w 20l7 roku pn.., Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy
Ępu A' B' C ''

Działając na podstawie art. 4 ust. l pkt. l. art. l l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. 20l6. 18l7tj.ZeZm.),Ustawy zdnia1Ż marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U.2017.1769 tj. ze zll.) oraz UchwĄ Nr XXXI.]85.20l6 Rady Miejskiej

w Boguchwale z dnia 10 listopada 20l6 r w sprawie uchwalenia ."Programu współpracy Gminy
Boguchwała Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 20|0 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 20l0' Nr 238 poz. |586 z póŹn. zm.) zarząd,zam co
następuje:

sr
l.ogłaszam otwarty konkurs

ofert na

realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała pn.
.. Prowadzenie Środowiskowego Domu Sanopomocy w Mogielnicy typu A, B' C "
2. Zlecenie do realizacji zadania o którym mowa w ust.

l

odbędzie się poprzez powierzenie.

$2
Na realizację zadania wymienionego w $ l pkt. l przeznacza się kwotę
( słownie: dwadzieścia trzy Ęsiące trzysta sześćdziesiąt złoĘch )

w

wysokości 25 360'00 zł

s3
Treśćogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia'

s4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu ds. ku|tury sportu i spraw społecznych.
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20I7 roku

Ogloszcnie
w sprarr'ie ot$'artego konkursu ofert na realizację zadań publiczny'ch

Gminy Boguchł'ala w 20l7
roku pn.,, Prowadzenie Śrorlowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy typu A, B, C dla
20-stu podopiecznvch od dnia 20 grudnia 2017 r. do dnia 3l grudnia 2017 r,,,
I.

ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierorvany jest do organizacji pozarządow1'ch zgodnie z aft' 3 Ust.2 i3 ustarv1, z dttia 24
krriefuia 2003 r. o d:iolulności 1xl:'\'tku pttbli<:zncgo ill lł'olon!urittt:ie (Dz.I-).20l6. ltll7 tl. Z.e zm")
zrł'anych rv dalszcj częściogloszcnia konkursouego,,oferentem''.
UWAGA! Oddział1' tereno\\'c nieposiada.jqce osobclrłościprawnej nic mogą sanodzielnie Lrbiegae się
o dotac.|ę' W lakiej sytuac.ii mogą zbżyc of'eftę za pośrednictlvem zarządu tłtilvnego lub oddziału
posiada.iącego osobolr,ość prarvną. natomiast lv ofercie porvinien b),ć rvskazanr oddział uporr'ażnirlnr
do bezpośredniego wykonan ia zadania'

II.

RoDZAJ ZADANIA

Prclrł'adzenic Srodowiskowcgo Domtt Santopomoc-v- ll Mogiclnicy clla 20-stLl podopiecznvch
przeznaczonego dla osób dorosłvch przewlekle cho11ch psychicznie ( typ A). upośledzonych umvsłclrvo
(t1'p B)" oraz dla osób wvkazujących innc przelvlekłe zaburzenia cz1'nności psvchicznvch (t."_p C). SDS
winien t'unkcjonorłać i realizorvać zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Prac}'iPolityki
Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprarvie środowiskolvych domiiw samoponlocy (Dz. U.
z20l0 r., Nr 238' poz. l568 ze zrn') oraz ustawą z dnia l2 nlarca 2004 f' o pomocy społeczne.j (Dz. U.
22016 r., poz. 930 ze zm.).
III. TERMIN
20.)2.2017 r.

REALIZACJI ZADANIA
3 1 .1 2.201 7 r.

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Budvnek przystosowan) w ramach pro.jcktu ..Rozbudorva i przebudowa budynku Dontu Ludowego
lł Vogiclllic1 z przeznaczenicln z ltl dzia|aIllt''ć 5rrtdrlrłiskorregt, Domtl Samop,lln,l.1"
rv ranlach RPo WP 20l/ł 2020" ośplitlr1'tetou a VI Spóinośc przcstrzenna i społcczna.
Działanie 6.2 Infiastruktura tlchronl zdrou'ia i polnocv społcczne-j. poddziałanie 6'2'2 lnfiastruktura
pomocy społecznej. Zlokalizolran1 l rniejscowości Mtlgieln ica ;16l. oraz tcrcl] Gnlin1' BogucIrwała.

Iv. ŚRoDKl PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA
Zlecenie realizacji zadania publiczncgo nastąpi w lilrlnic powierzcnia wraz z udziclenicm dotacji
na utrzynlanie i funkc.jonolvanie SDS lr, Mrrgielnic), dla 2O_sttl podopiecznych' Wy'sokośc dotacji
na realizac.ję zadania okrcślonego rł pkt. II ustalanajest przez Wojewodę Podkarpackiego na każd1''
rok kalendarzolvy zgodnic z zasadami określon1'rni rv ustarlie o flnansach publicznvch' W 20l 7 r'
rvy'sokośćnriesięczne.j dotacji najednego podopieczncgo w1'nicsie l.268.00 zł (słorvnie: .jeden tysiąc
dwieście sześćdziesiąt osieIrr zlot1'ch)' W roku 20l7 C-imina Boguclrrlała przekażc na rcalizlc.ję
w/w zadania dcltację w1'sokości 25 3ó0 zł (słor.lnie: dwadzicścia pięć t1,'sięc1'' trzysta szcśćtlziesiątzł)
Liwaga! Dotacja na realizację zadania pLtbliczneqcl pll...Prouadzcnie Srt,tlrrrł iskorł ego DoIntl
Sarnopornocl rv Mogielnicy dla 20-ciu podopiecznych od dnia 20 grudnia20lT r. dodnia3l grudnia
20l7r." pochodzi z budżetu Wojewody Ptldkarpackicgo i lloŹe ulec zmianie. rtilvnież lv trakcic
wvkonvwania zadania.

GMINA BoGUCHwAŁA ZASTRZEGA S()BlE PRAWo Do:
l' odrvołania. uniervażlrienia konkursu bez podania przyczyl]v.
2. Negocjorvania z ol'erentanli

tenninu rcalizac.ji zadania oraz zakresu rzeczorvego zadania.

V. OPIS ZADANIA

/

Zadanie polegac będzie na prorvadzeniu środowiskowego domu salnopomoc) t]'pu A' B. C. zrvanego
dalej ""SDS" na 20 mie.jsc. r.r obiekcie którr spełnia warLlnki sanitarne i bezpicczcństrv do przebr'rłania
rl nint ostjb. Zadanic ma na celu rvsparcie osób upośledzon1'clr umvsłowo. osób chorych ps1,chicznic
oraz osób rvykazujących inne przewlekłe zaburzcnia czvnności psychicznvch. lv przezrł'yc ięŻanirt
trudnVch sytuacji życiorłych" zaspakajaniu ich niczbędn1'ch potrzeb oraz dążeniu do usatnodziclnicnia
się uczestników SDS dzięki postępo\\al]iu rłspierająco - akt;'rvizu jącem u- popra\\}, ich życia
i lilnl',.'i,ln,'rłanil \\ Spolęc./eń\lu iś'

I]CZESTNICY ZAJĘC w ŚDS

l ' Uczestnikalni zajec mogą h1c:
a) osoby z decy'zją adnrinistrac1jną (czasową). wvdaną przcz Miejski ośrodekPomocv Społecznej
rv Boguchwalc. na okres nie dhższy niż 3 m-cc konieczny'do dclktlnania przez zespół rvspierającoakĘ'-'rvizu.jac1' SDS ocen1'' rnożlir.vości zapropclnowania osobie indvrvidualnego planu postępo\Ąallia
rvspierająco- aktvrł'izuj ącego oraz okresLl'jaki będzie niezbędny'dojcgo realizacji.
b) osoby. które po dokonaniu occnr'dalszych możliwościtlcZestnictwa u zajęciach oraz przygtltouaniu
indywidualnego planu postępowallia wspiera.jqco-akq''wizująccgo Zl)stanq Skier()$ane do ŚDS lla czas
określon1''. niczbędny do realizac.ji indy'rvidualnego planu postgpowania rvspiera.jąco_aktywizującego'
r) o\ob). którc rrrlnar:aja przedltrŻettia okrcstl .kier,,uallia t1t' Sl)S. rr srtuac.ji hrakLl postępórr
rv realizacji indyrvidualnego planu postępowania *spierająco-aktywizLrjącego. okresorvego braku
możliwościskicrolvania do innego ośrodkawsparcia. dolnu pomcloy spoleczne-j lub rvarsztatu terapii

zaj ęc iowej.

2. Skierolvanie do SDS

następuje rv drodze dec1,zji ad m inistrac1j nej rvydawane-j przez MoPS
w Boguchrvale.
3. Decyzję ustalającą odpłatnoścza korz1'stanie z ttsług w ŚDS rvydaje Mie.jski ośrodck Pomocy
Społecznej w Boguchwale zgodnie z al1. 5lb pkt' l ustawy z dnia |Ż marca 2004 r' o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r.' poz. 930 ze zm').

FUNKC.IONOWANIE DOMU

l. Za

clpracorvanie dokumentów związanych

z

działalnościąŚoS. które wymagają uzgodnienia

i zatlvicrdzenia przez podrniot zlccając1'' realizac.ię zadania odpowiedzialny jest kierownik ŚDS'

2. Funkcjonorvanie SDS określają:
a) statut.

b) regulamin organizacvj.ny,.
c) program działalnościSDS i plan pracv Z uczestnikanri rozpisanl na czas trwania pro.jcktu.
3. SDS działa co najmniej 5 dni rv tygodniu po 8 godzin dziennie. W tynr co na.jmniej przez 6 godzin

dziennie prowadzone są zajęcia Z uczcstnikami. a pozostałv cZa\ prZeZI]acza się na czrnności
porządkorve, prz\'gotowanie do zajęć. uzupełnianie prtlrvadzonej dokumentac-ji. zaperłnicnie opieki
uczestnikom u trakcie dorł'ożcnia na zajęcia lub odwożenia po za.jęciach. jeżeli dom zapewnia usługi

transportowc.

Śwrłoczorun USł,UGI

l. 1_rening funkc.jonolvania w codziennym życiu' rv tynr: trening dbalclścio wygląd Zewnętrzny. trel)il)g
nauki higieny. treIling kulinarnv. trening umiejętności praktvcznvch. trening gospodarowania rvłasn1nli
środkamifinansow1'mi.

2' 'I'rcning

urniejętności interpersonalny'ch i rozrr iązl,wania probIelnórr. rv tl'nr: kształtorranie
uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami. z innymi osobanti w czasie.
3' 'lrening unrie.jętnościspędzania czasu lvtllnego. w tvm: rozwijanie zainteresorvań |iteraturą"
atld1cjami radiow1'nri. tclelviz1, jnvmi. Internetem. udział rv spotkaniach towarz1'skiclr i kLlltLlralnvch;
.ł. Poradnictwo psychologiczne.
5' Pomoc rv załatwianiu spraw urzędorvy,ch.
6' Pclmoc rl dostępie do niczbędnych śrviadczeń zdrorł'otn}'ch. lv tvm uzgadnianie ipilnorłanie
tcrminów ''vizvt u lekarza, pomoc w zakupic leków. pomoc w dotarciu dojcdnostek oc hron1' zdrorr ia.
-. N iezbed na opieka.
poz"'-t}'wn'Y''ch relac.ji

8''I'erapia ruchowa.

W tynl:

zajęcia spoftowc. turystykę i rekreację.

,
/

WyĄwienic dla uczestnikórv rv fclrmic posiłkó$ Zorgan izoll anvch przcz ŚDS lub w ramach treningu
lttlinarneso
lo. ln,'" innn1 postęporvania przygottxvujące do uczcstnictwa il warsztatach terapii zajęciouej lub
podjęcia zatrudn ien ia.. lv Ęrll rr, rłarttnkach pracv chrtlnioncj na przvstosowan\'nl stanorvisktt pracr,.
Podrrritlt prowadząc-v SDS zoborviązany będzie do prorradzenia placćxvki zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracr' i l'olit1'ki Społecznej z dnia 9 grtrdnia 20]0 r. rv sprawic środolviskorr,r'ch domórv
samopomocv (DZ' t]. z 20l0 r. Nr 238 poz. l 5 86 z póŹn. zrn. ). lJstarvy' z dnia l2 lnarca 2004 r. o ponlocv
społcczne! ( Dz. tJ. z 20J5 r'. poz. Jó3 zpóźn' zm.) oraz innvmi przepisamirvłaścirv-v-mido realizorvania
9.

/lęc()nętll) /adall ia'

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
l . Zadalie możc realizorvac ot'erent. który prorvadzi działalnośćpoż1,tku publicznego rł stćrzc zadania
objętego konkurscm' W of'ercie należr' rv1'micnić zakres prouadzolrcj przez clfbrenta działalności
nieodpłahc.j lub odpłatnej poĄtku publicznego' a następnie wskazać. lv ramach ktćlrej z rvymieniclnvch
działalnościolerent zamicrza realizować zadanie objęte konkursem (poprzez wpisanie ,,Zadanie
będzie realizowane w ramach dzialalności odplatnej/nieodplatnej)'
UWAGA! Nie będzie dotowane z budżetu Gmin1 Boguchlvała zadanie rcalizorvanc przez o1'crcnta
rr ramaclr prorvadzone.j przez llieuo dzjałalnościgospodarczej rv sf'erze zadania ob.jętego konkursenr
zgildnie z art. 9 ust. 3 ustarvy z dnia 24 krriehia 2003 t'. o Lt:iululnośc'i ptlż,-tku publicznego i o
volonluriucie ( Dz.U. 2016. J8l7d. zezrn.)
2' GInina Boguclrrvała uż}'czv na okres realizacji zadania organizac-ji w11onione.j rv kclnkursie
pomieszczenia w budynku rv nrie.jscorlości Mtlgielnica nr 46l. Bud1,nek jest dwukond1'gnacyjny'
z kuchnią. rvęzlem sanitarnyln na każdvIn piętfze. 4 pracownianti rvie lo lun kc)'j nynl i oraz
polr ieszczeniami zaplecza adm in istrac!'j no - gospodarczcgo. Of'erent- z kt(irvrn zostanie podpisana
urntlwa użyczcnia zobowiązanv będzic do ponoszenia kclsztów eksploatacyj nych. rv tynl' za dostarczone
lnedia: gaz' prąd' woda i ścieki'ogrzervanie. zgodnie z obciąŹającymi fakturami rł.ystarvion.v_mi przez
Grrlinę Bogtlchwała. of'erent zoborviązany będzie dbać o czystośc i porządek na uŹ1,czonej
n ieruchontości'
3' Realizatorem zadania mclże być oferent. który dysponu.je zespołem specjalistólv posiadających
w}'kSZtałcenie kierunkorvc oraz dodatkowe krvalifikac.je i Staż pracy określoncwe właścirłych
przepisaclr.

Koordynacji realizac.ji zadarria publiczncgo nie można zlecić firlnie zervnętrzne.j lLlb osobic fizycznej
prowadzące-j działalnośćgospodarcZą'
5. ..Harmonogranl planowanych dzialań'" ptluinien by'ć tak szczegóIowv. by'Llmożlirvić Zlcca.jącenru
kontrolę mcrytorvczną poszczcgólnych działair. pode.jntorvan1'ch przcz ol_erenta \ł. trakcie realizacji
zadania. KaŹde dzialanie rvvkazane w harnlonogramie realizac_ji zadania nlusi brć opisane rv ofćrcic.
Ha nn{ rlr()gra tn la\\ iera:
'1.

a) informacje co. gdzie. kiedy i przez kogo będzie realizorłane. z ulzględnicniem ellentualnych

pr./er\Ą \\ rcalizac_ji.
b) liczborł'e okrcślenie skali działali planorvan1'cIr przy realizacji zadania wedlug ntiar adckrvatn5'ch do
tego zadania. a określon1'ch w kosztorysie np. liczba godzin zajęć. planorłana liczba adresatów zadania.

itp.

ó...Zak}adane rezultatv realizao-ji zadania publicznego" - należ1'ulzględnić rczultatv wraz z opiscltl
narzędzi ewaluacvjny'ch służącvchich poIrriarolvi.
7. W sytuac.|i' gdy ()ferent rvnosi do realizac.ji zadania układ w postaci śrł.iadczcniapracy
wolontariusz1'/pracv społecznej członkórł organizacji koniecznie jest przestrzeganie następuiących
rł arunków:

a) zakres. sposób i liczba godzin rvykonvrrania pracv przez rvolontarittsza lrruszą bvć określone
rr, porozttmieniu ZawaĘ-m zgodnie z ań. 4'1 ustaw}' o działalnościpożytku publicznego itl
rvolontariacie"
b)rvolontaI'iusz/czbnek

organizacji lnusi prorladzic na bieżąco kartv pracy'rvraz z opisem wy'konywanej

prac}' (dokumentac.ja ta rnusi by'ć przechouyrr ana rra zasadach ogtilnych' tak.iak dokunrcnt1' finansowe).
c) rl przypadku' gdl praca wo]ontariusza/członka organizac_ji ze względu na rv;.kazaną w of-crcic
spec''_fikę nie moŻe być rozliczana godzinouo naleŻy podać sposób lwliczenia nakładu jego pracv
i sposóbjej dokunrentowania rł trakcic realizac.ji zadania.

d) rl

/

olontariusżczłonck organizacjipowinien posiadać krvalifikacje i spełniać rvymagalria odporviednie

do rodzaju i zakresu w1'kclnvrvanych świadczeli' jeżeli obolr iązek pclsiadania takich kwalifikacji

i spełnienia stostlwnych rv1'nragań wvnika z odrębny'ch przepisóu '
e)jeżeli wolontariuszJczłonek organizacji rv1''konuje pracę taką.jak Stał}'pcrsoncl. to kalkuIac.ja rvkładu

pracy'wolontariusza musi b1,ć dokonana rv oparciu o stawki oboiłiązujące dla tcgo personelu.
g) rvolontariuszem nie nroże być beneficjent ostatcczll}'zadania ani osoba zatrudniona u olerenta na
podstarvie umow)' o pracę lub umolvy c1'w ilnopra\ł'nej. ll ralnach spchiania oborviązków Z tych ului)\ł
wy'nikając1'ch (warunek ten dotycZ}'takżc członkćxv organizacji śrviadcząc1'ch pracę społeczną).
tl. Zakupów tolvarórv/usłtlg nrożna dokonyuac w1'łącznie r.r tęnninie do ostatniego dnia realizac.ji
zadania właściuego.pod warunkietn. Źe zakupione bwarv/usługi są niezbędne dojego realizacji- nie
dotyczy' rozliczctlia obsługi księgorvej zadania. klórego można dokonać do ostatniego dnia realizacji

zadania.
9. Świadczenie usług byow1''ch- opiekuirczy'ch" rvspomaga.jąc1'ch iedukac1jn'"_ch musi odbywać się na
ptlzionrie oborł iąztljącego standardLl. w zakresię i fbrnlach rrynikając1'ch z ind1'rvidualny'ch potrzeb
osćlb w nim przeb.''rvających - prz1' ulvzględnicniu rłyrnogórł' rozporządzenie Ministra Prac1'i Poliq''ki
Spolecznej z dnia 9 gruclnia 20l0 r. w sprawic środorviskouvch dclnr(;u samopomoc) (Dz. LJ. 20l0.
Nr 238 poz' l586 z póŹn. znl'). ustalw'z dnia l2 marca 2004 r' o ponocf .spolecznej (Dz'I.].2011.1169
ti. ze A11') oraz innych przcpisórv rł'laścirvvchdo realizorr'ania zleconego zadania.
l0. Z organizac_ją. która będzie prorvadziła zadanie. zclstanie podpisana umowa na powierzellie
przetwarzania dalych osoborvych.
l]' Dotacja należna dla Zleceniobiorcy rr, każdy'm roku będzic u1'liczana zgodnie z następtljący'm
iloczl ncrr:
Dotacja należna = stawka na jcdnego uczestnika SDS ustalona przcz wojcwodę podkarpackiego

X ilośćmiesięcy' w których jest rcalizoł'ane zadanie X ilośćmieisc' na które została wydana
decyzja kierująca z MOPS (na koniec każdego miesiąca). SzczcgóĘ rcalizację wymienionego
zzcJania oraz sposób jego finansowania określi odrębna umowa.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
I . Kosrtv merytor) czne:

a) wynagrodzenia pracorvnikórv mery'torycZn)ch wraz z pochodnvmi od wynagrodzeli' ZFSS.
b) koszt1'rzcczowe zrviązane z przygotowaniem i I'ealizac.ją zadania. np.:
- zakup art1'kułów spożywczvch do rvvżyrvienia uczestnikórv.
_ zakup nlatcriałów do terapii.
_ zakLlp środków higieniczn1''ch iczystości.
- zakup nagród rzecztlrvych dla uczestnikórł.
- zakup śrcldkórł chelrriczny'ch iart. przenry słot y'c lr.

zakup inny'ch materiałórv niezbędnych do realizac.ji zadania.
k('../t) zakupu uslu!. \\ qn) nl.ir).:
- koszty transpoftu (prz1' w1'jazdach organ izolr an1'ch dla uczestniktirr rł ralrrach prac; ŚDs. p.'1'
rvvjazdach na szkolcnia dla pracownikórv)'
- zakrvaterolvania (przy' rvy'jazdach olganizorłarrych dla uczesntikórł rł rrlnach prac1 SDS. pruy
wyjazdach na szkolenia dla pracołnikóu).
_

e )

-

usług żyrv ie n iorł c h
'v.
'
biletór.v wstępu.

ubezpieczenia uczcstników i rcalizatorów rv zakresie niezbędnvnl do bezpicczncj rcalizacji zadania.
szkoleniorv1'ch (w przy'padku prowadzenia szkoleń przez inne podnriot1 niż tlf'erent)'
badania okresolre ikonsultacje lekarskic.
- ubezpieczenia Llczestnikórl i realizatorórv rl zakresie niezbędnyni do bczpieczne.j realizac_ji zadatlia .
- ubczpieczen ie mienia,

- badania okrcsorvc i konsultacjc lckarskie praco\\ ników'
- inne niezbędne do realizac.ji zadania.

2. Kosztv obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyj ne:
a) koszty'eksploatacy.ine lokalu (cz'"-nsz- gaz. energia elektrvczna. ciepła i zimna rvoda. ścieki-

(

ogrzc\\anie. \ł'ywóZ śmieci)tylko w częścidot1'czącej realizowanego zadania. każdy element
obliczonv proporcjonalnie do tej części:
- serrvisv urządzeń technicznvch ( kotłownia. itp'). ochrona budynku'
b) ktlszty administrac1'ine w częścidotr'cząccj zadania do |0 7o otrzvmancj dotacji. np'
- kosztl obshrgi ksiggorvej (osoba prarvna lub fizyczna)
Uwagz| Z dotacji można rozlicz1'ć rvy'łączlric lvr'nagrodzenic za plowadzenic wyodrębnionej
doktlmentac.ji 1inansorvcl-księgill'e-i środkórl linansorł'ych otrzyman}'cll na realizac.ję zadania zgodnie
z zasadarni iv1'n ikając)'m i Z usta\łv zdnla29 rr rześnia ]99'ł r. o raclrunkorvości (Dz..U'2017'1047
tj. ze Z1l' )'rv sptlsób umożlirvia.|ąc1 ident1'fikację poszczególnvch operacji księgorv1,ch. Wrodrębnierlic
obou iązuje rlszystkie zespclłv kont do|.'czące realizac.ji zadania. W przvpadku dokulnentólł
księgowych. ktilrc tylko rv częŚcidotvczą zadania. krłclty z nich rłvnika.jącc porrinnv bvć cldporviednio
dziclone na związane z realizacją zadania bądŹ nic i uimorvane na odrębnvch kontach' Muszą one takżc
być poparte odporviednią dclkttmentac.ją. potrvicrdza.jącą prarvidłorloŚć podziału krlot'
3. lnne koszĘ niezbędne do realizacji zadania, w tvm kosztv wyposażenia i tlrobnvch napraw
do 3

%o otrzyrnanej clotacji.:
a) zakup i uzupełnienic drobnego rvvposażenia do pontieszczeń - t1'lko w uzasadniony'ch prz1paclkach.
opisanl ch rv ot'ercic.
b) koszty drobnr'ch naprarv - tylko
uzasadnionlch przlpadkach. opisanlch
o1'ercic.
Urł'aga! PrzvznaIla dotacja mclŹe być rvvdatkorvana t1lko na cele związanc z realizorranvln zadanicm
i rv1'łącznie na potrzeb) osób. do ktiiry'ch program.iest adrcsowanv'

l

l

4. Koszty, które u'szczególności nic mogą zostać sfinansowane z tlotacji:
środktll trwałr'ch"
b) zakup1' i uydatki inrlestycr'jne. remonty i adaptacje ponlieszczcń niebędącvch rł,łasnościąGnlill1'
Boguchwałac) odpisy amortyzacy.ine.
d) prou adzenie dzialalności gtlspodarczej.
c) dotorvanie przedsięrvzięć' kttire są dofinansow\'Wane Z budżctu miasta lub.jego fundusz1.' celow1'ch
na pcldslawie przepisórv szczegtilnych.
f) pokry'cic deficytu oraz ret'undacja koszttirv zrealizowanych rvczcśnie.j przerlsięwzięć. rczerwy Ili1
pokrycie prz1'szlych strat lub zoborviązań.
g) zakup licencji. nabywanie uprarvnień i kwalilikac.ji zrviązanvclr z wykcrnvrranvm zadanienl.
h) poknr.lanie z dotac.ji nagród i premii pienięŻn1'ch. innvch lbrrn bonifikaty rzeczorvcj lub linansorrc.j
dla osób zajmującvch się rea|izacją zadania.
i) koszty dokumentorvane paragonalni. pokrvito'naniarn i. dorłodami sprzedażv ,nervngtrzne.j.
\.!e\!nętrznymi notami obciążeniow),mi itp..
j) kar1'. mandaty. odsetki od nicterIninoltl rcgulowan1''ch zoborviązań. koszty procesórr sądorvvch.
UwA(;A! W ramach środkór.r, finansorł1'ch (inrinv Boguchwała niedozrvolone .jest podrrójne
finansowanie rvydatku czyli zrefundouanie całkowite lub częściowc danego wydatku drva razl' ze
środków publicznycIr. zarówno kra.jow'v' ch.jak i u spt!lnotorvvch'
a) zakup

VIII. wYMoGI FORMALNE SKŁADANIA oFERT
l. ol'erent nloże złożyćrv konkursic ry'' lko -jedną of'ertę (w przypadku złożenia rliększej liczby of'er1.
wszr'stkie Zostaną odrzuc(xle zc względów tbrmaln},ch) w Biurze obsługi Klienta Urzędu Mie-jskiego
w Boguclrrvale. ul. Suszvckich 33 rl gcldz' pracy biura w tcn]]inie do l.12.Ż017 r.
2' Olerent zobouiązany jest do złoŹenia of'eńv rcalizacji zgodnic ze wzorem określonynl
rv rclzporządzeniu Ministra Rodzinv. Pracv i Polityki Społecznej z c]t'lia 17 sierpnia 20ló r'
rl spralł ie rvzorót tl1'cft i ranrowl'ch rvzorórr utlów dcltvczącvch rcalizacji zadań publiczn1,ch
oraz rłzorórv sprarvozdair z rłykonania t.-ch zadań (Dz. LJ. poz' l300). Fornularz tlf'efty moŻna

pobrać Ze stron}' Urzędu Mie-jskiego rł Boguchrrale hlt1l: ]rr rr 1_ltliltlc]lrr ala.ll]
3. ot'cnę należv sporządzić rv .jęzvku polskim. fbnnie piscmnej potl rl'gorem nier.lażnosci.
j. Złożenic oferty' w określon1'ln terminie i zgodnej z walunkami ogłoszenia.
tlrr'agal otćny rvraz z dokunlentami należv składac lv kopercic lub teczce. oznaczonc]
\\ następując),- sposób: KoNKURS PROWADZENII ŚRoDowISKowE(;o DoMU
S.ĄMoPoMoCY w MOGIELNICY oraz należy podać NAZWĘ I ADRES OFERENTA.

W przvpadku przesłania ofen)' z dokumcntami pocztą decydtljc data jej wpłvwu do Biura obsługi

/

Klienta Urzędu Miejskiego rł' Boguchlvalc. a nie data stempla pocztowego.
4. Złożenle \!vmaganych dokumentów i oświadczcń zgodnic z wartlnkalli ogfoszenia.

5. of'crta. która nie będzic spehiała.jednego z wy'żej rvvnlienion},ch elementilrv zostanie odrzucona ze
rłzględórv formaln1,ch.

Ix. ZAł,ĄCZNIKI oBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE ()FERENTA WRAZ Z ol.ERTĄ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Uwaga! Wsz1'stkie dokument1' i ośrriadczenia dołączone do ofen1' należr składac w fbrnlie
podpisanego orvginału ILrb kserokopii pośrł,iadczonej za zgodność z ory'ginałcnt na każdej strtlnic.
Dokumentv nruszą br'ć podpisane przez osobv upolażnione do składania ośWiadczeń rloli ze slrtltl."
organizacji- na kaŻde.i stronie' l)odpisy osób upowaŻnion)'ch lnuszą b1ć zgodne Ze statutclll lub innynl
dokttlnenteln lub rcjestrern (np. KRS) określając1,msposób reprezentacji ol'erenta i składania
ośuiadczeń rvoli lr, intieniu of'ercnta'
J. Aktualn1'odpis z Krajowego Rejestfu Sądorvego lub inncgo rvłaścirvcgtlrejestru lub ervidcnc.ji
niezależnic od tego kied1'Zostal \\)'- dan}'. W przypadku organizacji zarcjcstrtlrvanr'ch rv KRS moŹe to
b1''ć w1''druk z Infilrrnacji odporviadającej odpisorli aktualnetnu Z re.iestru stouarzyszeń. innvch
organizac.ii sptlłecznych i zarlodollrch. tirndacji oraz san]odzicln)'ch publicznych zakładtilłopieki
zdrorvotncj pobrany'na podstarvic aft. '1 ust. 'łaa usta\\Y z clnia 20 sierpnia l997 r. o Krajorr,ym Rejestrze
Sadowynr

(Dz.L).220)7.700

2' Sprauozdanie lIcrytorycZne

) ze stronv https://elns.ms.gov.pl/krs/rvyszukirvan iepodm iotu:
Z dZialalności organiZac.iiza ostatni rok obrotclrł'y. ()borviązek

sprarł ozdania mervton,cZlrego nic dotyczy:

złożenia

- organizac.ii pozarządorłych. które są norvo Zarejestrowane (do l roku) i nie prowadził1 działalności
rl roku ogłoszenia otwartego ktlnkursu clfćrt tc tlrganizac.je dołączają ośrliadczenie-o trcści
,,l| imieniu organizacji ,,..oświuttczam/my, że w roku.,.. nie prowutlziliśmydziułu!ności,latego nie
możem! zloż!ć Sprawuz uniu nrerylqrJ)cznego za rok ..
3. Sprarvozdanie finansorve Za oStatni rok obrotowy. Sprarvozdanie finansorve składa się z:
a) bilansu,

b) raclrunku Z}'SkóW i strat/rachunkrr wyników.
c) infonnac.ji dodatkowej clbejmującej rvprowadzenie do sprawozdania finansorłcgo oraz dodatktlwe
inftlnnacje i objaśnienia.
obow iązek zIożcnia sprawclzdania finansowego nie dotyczy:
- organizacji pozarządorvvch, którc są nowo zarejestro\ł'ane (do l roku) i nie prowadziĘ dzialalności
ł'roku ogloszenia otwartego konkursu ofert te organizac.je dołączają oświadczenie. o trcści ,,l/

imieniu organizacji ...,oświaczam/my, że w roku.... nie prowa z'iliśm1: dziulu!ności, t!! ego nie
możeny zklżyć spruwoulania.finansowego zu rok ....".
,ł. Aktualny'statu1 clrganizac.ji z uwzględnionl'mi aktLlalizac.jami zatlvicrdzonvmi przcz sąd rciestro$}')
- organizac.je pozarządowc podlegające rejestrac-ji lł sądzie dołącza.ją kserokopię Statutu. na którym
zna.jdują się picczęcie sądu.

5. Pefnomocnictwa lttb upoważnienia Z'arządu Glórvnego do składania ośrviadczeń rvoli rv jego
imienitr. rvvdane dla osób go repreze ntLl jącyc h z oddziałów terenclwych n ieposiada.jący'ch osoborrości
prawne.j.

5' oświadczenieot'erenta o:

w ol'ercie rachunku bankorvego oraz zoborviązalliu się do
utrzyl]]ania rachunku. nie krócej niż do chivili dokonania ostatecznr'ch rozliczcli z Gminą Boguchrvała
b) posiadaniu przcz ol_erenta uprarvnieli i krvalifikacji niezbędnvch dtl realizacjiz|econego zadania

a)

byciu właścicielemwskazanego

publicznego.

c) niezaleganiu z płatnościarni na rzccz Gmin1 Bogtrchwała.
d) zapozlraniu się z treściąogloszcllia konkursorvego.

x. ZAŁĄCZNIKI NIEOBLIGATORYJNE

:

]' Pisenne rekomcndac.je dotyczące dt'ltvchczas rea]izolvanvch pro_iektóił,.
2' lnne załączniki mogące miec znaczenie przy ocenie projektu np. listl' intęncr'inc. kopie umów ze
sponsoram i (w -iednym egzemplarzu).

XI. OCENA FORMALNA, OCENA Mf,RYTORYCZNA OFERT
l. oferty będą oceniane pod względem formalnym na podstawie Kany oceny Formalnej.
2. ofeĘ będą oceniane pod względem meĄ,'torycZnym na podstawie Kalty oceny Merytoryczne|.
3. oceny formalnej i meryĄorycznej oraz wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana
zarządzeniell Bunnistrza Boguchwały'
Kr;''teria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających najedną osobę w komisjikonkursorvej
wynosi 100):
I. Wartośćmerytoryczna oferty' w tym rn.in.:
1) możliwośćrealizacji zadania publicznego przez of'erenta, 0 - 20 pkt.'
2) spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym
zadania, harmonogramem i kosŻorysem 0 _ 20 pkt.
ll' Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego' w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania m.in. czytelnośćkalkuIacji kosŹów' adekwatność kosŹów do działań 0 _ J0 pkt.
III. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodząc1'ch z innych Źródeł na rea|izację
zadania publicznego (w przypadku wsparcia realizacji zadania) 0 - l0 pkt,
IV' Wkład rzeczowy oferenta 0 _ l0 pkt,
V. Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 0 - l0 pkt'
Vl' Jakośćwykonania zadania ikwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanic

publiczne0-20pkt,
RAZEM 0 - 100 pkt,
Uwaga! ofeńy Zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają poniżej 50 punktów
w wyniku oceny.

XII. TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie tenninu składania ofeń' po uzyskaniu
przez Burmistrza BoguchwĄ opinii i rekomendacji komisji konkursowej do opiniowania ofert'
a Stosowna umowa zostanie zawańa bez zbędnej zwłoki.

Uwaga: ofeńy wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi' od wyników konkursu nie
przysługuje oferentowi odwołanie.

XIII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU2016
Na podstawie trybu określonego w ań. 1l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U' 20|6. l8l7 tj. ze zm.) zadanie nie było dofinansowane w 20l6 r.

runflsrnz
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