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z
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grudnia 2017 roku

w sprauie ogłoszenia ot$ artego konkursu oferl na realizację zadania publicznego cminv
Boguchwala w 2018 roku pn. ,, Prowarlzenie Śrorlowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy
typu 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. l8]7 t1' ze zn). Ustawy z dnia l2rnarca2004r.
o pomocy społecznej (Dz' U. 2017 .l7 69 ti' ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIIl.614.20l 7 Rady M iejskiej

w Boguchwale z dnia 30 listopada 20l7 r' w sprawie uchwalenia ..Programu współpracy Gminy
Boguchwała Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w arl. 3 ust. 3

ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 roku o poż}tku publicznym i o wolontariacie na rok 20l8.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprarłie
środowiskorvych domów samopomocy (Dz. U. 20I 0. Nr 238 poz. | 586 z późn. zm) zarządzam co
następuie:

sr
.ogłaszam otwarĘ konkurs ofen na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w 20 | 8 roku
pn. ,, Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy typu A' B, C,.
l

2. Zlecenie do realizacj

i zadania o którym mowa w

ust.

l

odbędzie się poprzez powierzen ie.

$2
Na realizację zadania wymienionego w $ l pkt. l przeznacza się kwotę
( słownie: trzysta cztery tysiące trzysta dwadzieścia Złotych )

w

rvysokości 304 320,00 zł

s3
Treśćogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia'

s1
Wykonanie zarządzenia powierza się kierorvnikowi zespołu ds' kultury sportu i spraw społecznych.

$s
Zarządzenie wchodzi w

Ącie

z dniem podpisania.
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Ogloszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacjg zadań publiczn.v-ch Gminv Boguchwala

w 2()ltl
roku pn.,, Proł'atlzcnie Środov'iskorr'ego Domu Samoponrocy rł, Mogielnicy Ęvpu A, B, C tl|a

20-stu podopiecznvch"

l. ADRESAT KoNKUtłSU
Konkurs skierorvany.jest do organizac.ji pozarządorvych zgodnic z ar1. 3 ust' 2 iJ rrstarvl' z dnia 24
krvictnia 2003 r. o działulnośc'i pożłIkttPttblic:negtl itl lt łl!ttnl ttriut,i., (DZ'U' ]()l6. l8litj' ze znl')
zrvany'clr u daIsze.j częściogłclszen ia konkursolvcgo,,oferentem''.
UWAGA! (X1dział1' tercnowe nieposiadające osoboqclści prarlne.j nie nrogą samodzielnic ubiegać się
o dotację- W takic.j s)tuacji nrogq złoż1''ćol'ertę Za pośrcdnictwem zarządu głórvnego lLlb oddziału
posiadająccgo tlsobcllltlść pra''vną. natomiast w tl1'er'c ie porlinien br,ć rrskazanv oddział uporvaŻnioll'r
do bezpośrcdniego rr1konania zadania'
II.

RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie Srodorviskorvego Domu Santopomocv

rv Mogielnicy dla

20-stu poilopiecznych

przeznaczclnego dla ostib dorosłr'ch przcwlckle clrorych psr'chicznie ( t1'p A). upośledzon),ch umvslorłcl
(t1'p B). oraz dla osób rv1'kazu jąc'"'c h inne przervlekłe zaburzenia czy'nności psychicznvch (t}'p C)' ŚDS

rvinien tunkc.ionować i rcalizować zadania zgodnic z Rozporządzenienl Ministra Prac}' i Polit}'ki
Społeczncj z dnia 9 grudnia 2010 r. u sprawie środol iskorvvch clomów samopomocy (Dz. tJ.
z 20l 0 r'. Nr 238. poz. J 568 ze znl') oraz usta\\ą z dnia l2 marca 2004 r. o pomocv spolecznej (Dz. U.

2.2016 r., poz. 930 ze zm.).
III.

TERMIN REALIZAC.II ZADANIA

1.01.2018

r.

i1,12.2018

r.

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Budynek prz)'stosoranv w rantach pro.iektu --Rozbudowa iprzcbudorva bud',nkLr Domu Ludouego
w Mogielnicv z przezlaczenleln z na działalnclścŚrodclr,v iskorvego Donru Sanropomoct__
r.,' ramach RPo WP ]0l'1 2020. ośpriorl1etclrva Vl Spiljnoścprzestrzenna i społeczna.
Działanie 6.2 lntiastruktura ochrony' zdrorl ia iponroc\ społeczne.j. poddziałanic 6'2.2 Infiastruktura
ponlocv społecznej. Zlokalizorvanv w mic_jscowości Mogie lnica 46]- oraz teren Gnlin1' Bclutlchr.vała'

Iv. ŚRol)KI PRZIZNACZoNE NA REALIZACJĘ ZADANIA
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w tbrmie powierzeria wraz z udzieleniem dotacji
na utrzymanie ifunkcjonowanie SDS rv Mogiclnicv dla 20-stu podopieczn1'ch' Wysokość dotltji
na rcalizac.ję zadania określonego rr, pkt' II ustalana.icst przez Wojeuodę Podkarpackicgo na każd1
rok kalcndarzorly zgodnie z zasadani określonynli rl ustawie cl finansach publicznvch. W 20]ti r'
rvvsokclśćmiesięczne.j dotac.ii na.icdncgo ptldclpiecznego llyniesie l.2ó8.00 zł (słorvnie: jeden 1siąc
dilieście szcśćdziesiątosiem złoty'ch). W roku 20l8 Gmina Bogtrclrrłała przckaże na realiz:tcjg
rl/rv zadania dotac.ię r.r,ysokości 301 320 zl (słorvnie: trzysta czterv tysiące trzysta drvadzieścia zł)
Uwaga! Dotacja na realizację zadania publicznego pn...Prolvadzenie Srodou iskowegtt Donlu
SatnopoInocy rr Mogielnicv dla 20-ciu podopiecznych rl 20l8 r." pochodzi z budŻetrl Wojerł.od-vPodkarpackiego i możc ulec zmianie. rórvnicż rł trakcie rv1'kon1'rł,ania zadania.

(;MINA BOGUCHWAŁA ZASTRZEGA S()BlE PRAWo Do:

l. odwołania' unieważnicnia konktlrsu bez ptldania prz."'czy'nl'
realizacji zadania oraz zakresu rzcczclłego zadania.

2. Negocjorvania z ofćrcnlami tenninu

V. OPIS ZADANIA
Zadanie polcgać będzie na prorładzenitl środorviskorvego drrlnu samoprrmcrcy' t1'pu A. B. C. zrvanego
dale-i ..SDS" na 20 mie.jsc- ll obiekcie którr'spełnia rrarunki sanitanrc i bczpieczeństw do przeb1rłalria
w ninl ostib. Zadanic nla na celu wsparcic osób trpośledzonvch ttnrrsłorlo. osób chorvch ps1'chicznic
olaz osiib rvy'kazujqc-v- ch inne przerłlekłc zabtlrzenia czvnności psvchicznr'ch. rv przezly'ciężallitt
lrlldn-\ch \\tuilcji z1ci,'rr1ch. za.pakajrllitl iell niczhcJrtrch p('lr.,,cb orJ/ tlążeniLl do usalllotlziellliellir
się ttczcstnikór.r SDS dzięki ptlstęporvaniu uspicra.iąctl - aktr'rr, izująccmu. popraw}' ich Ż;eia
l lunk!j(ln('\\llllia \\ 5polcc'/cń\l\\ ic'

[-]CZESTNICY ZAJĘC w ŚDS
l. lJczestnikanri zajęć mogą być:
a) osob)' z dccy'z.ią administracljną (czasową)- u1daną przez Micjski ()środekPclmtlcy Społccztlcj
lr Btlguclrrvale' na okres nie dłuższ1 niŻ 3 ln-ce koniccznv do dclkonania przez zcspól rvspierająctlakt1'rl izrrj ąc1' SDS ocenr moŻliuościzaproponorlania osobic indyrlidualncgo planu postępo$,altia
rvspierająco- aktywizująccgo oraz okresu-jaki będzic niezbędny'dojego realizac.ji.
b) osoby'. które po dokonaniu ocenl dalsz},clr możlirlościuczestnictua w zajęciach ora7 przygotowaniu
ind1lidualncgo planu postęporvallia rvspiera-jąccaktl'rv iztljącego Z(rstaną Skiero\\cne clrl SDS ttr czas
okreśIony'. niezbędny'do realizacji indrrłidualnego planu postępowania rvspierająco-akt1'l izującego.
c) l)s()h}. którc rlrrnagajl przcdIuŻcnia ,,kreiLl skierorrlnia do SD\. * sviua"'ii hiul'tr p,,.rip,lrr
ll realizac.ji indy'rl id ualnego planu poStępoWania wspiera.jąco-aktv\\ izqjącego. okresowego brakrt
możlilvościskicrclwania do inncgo ośrodkalrsparcia. donru ponlocv społecznc.j lttb rvarsztatu terapii
zaj ęc iow

e.j .

2. Skierowanie do SDS

następtlje

rv Boguchrvalc.

rł drodze

dec;-z1i administracl,jnej rł1''darłanej przez

MoPS

3. Decyz.ję ustalającą odpłatnośćza korzrslanię z rlslttg lr St)S u1'da.je Miejski C)śroclek Ponrocy
Społecznej w Boguchrvale zgodnie z art.5lb pkt. l usta[\ z dnia 12 marca 200.1 f. o pollloc]/
społecznej (Dz. U. z 20J6 r.. poz. 930 ze znr.).

FL]NKCJONOWANIE DOMU

l. /a ('Prle(!\\allie doktllnęnli'rr zrriązall1cIl z dzilła]noscia SDS. kttirę rłltttrga.ia lllBl)(|nicnia
izatwierdzcnia przez podnliot zlccający realizac.ję zadania odpouiedzialn1 jcst kierorrnik Sl)S.
2. Funkc.jonorvanic SDS określa.ją:
a) statut.
b) regu lam in organizacl'j.nr,.

c) program działalnościSDS i plan pracr'z tlczcstnikami rozpisan'v na cZaS tr$ania projcktLl.
j' SDS działa co najmnie-j 5 dni rv ty'godniu po 8 godzin dziennic. w t\m co najmnie.j przez ó godzin

Jziennie prorradzone .ą ,,ajgcia

z uclestnikalni. a po7()slal) (,/ls pr./ś/nflcza .ie lla ez1lln,l.ei
porządkouc. przygotorvanie do zajęć. uzupelnianie prowadzonej dokunrentacji. zapelvnienie opieki
tlczestnikonl u' trakcie dowożenia na zajęcia lLlb odrvoŻcnia po zajęciach. jeżeli dom zapeunia ttslugi

transpońowe.

ŚwtłoczoNp USł,t]GI

l. l'rcning ftlnkc.jonowania rv codziennyln ż}'ciu. w t\'m: trening dbałościo rvy'gląd Ze\\nętrzny. trening
nauki higieny' trening kulinarnv. trcning umiejętności praktyczn1'ch. trening gospodarouania własn1lni
środkamit'inansouvmi.

i rozrviązvrlania problernćlrł,. w tvm: kształtouatlie
poz}I}\łnych rclac.ji uczestnika z osobatrri bliskimi. sąsiadami. z innvrni t'lsobami rl czasie'
3' l'rcning unlie]ętnościspędzania czastl woIncgo. rl tytn: rozrvijanic zainteresorvań litcraturą.
audycjami radiowvmi' telewizl' jn1nr i. Inten]ctem. udział rv spotkaniaclr torvarz1.skich ikultLlralnych:
4. Poradn ictwo psl chologiczne.
5' l)omoc rv zafatwianiu spraw urzędtlrr,ych.
6. l'omoc w dostępie do niczbędn1'ch ślliadczelizdroltltnych. rł tr'ln Llzgadnianie ipilnorłallic
terlrrinórv wiz1't u lekarza. pomoc w zakupie leków- pomoc w dotarciu dojednclstck tlclrronv zclrorł ia'
2. Trening umicjętności interpcrsclnalnych

I.

opicLr.
rucholla' W tvm: za.jęcia sportorve. tury,Stykę i rekreację'

N iczhcdna

8. Terapia

0.W;zrrricnicdIaUU,/C\lIlik\'l\\rr|ilrllliep,'rilkórrzorpaniz(l\\lll]\cl]przczSD5
kulinarnego.

ltlhrł rlmlcll tl'ellillttt

l0' |nne lbnnv postępowania przvgotorvujące do Llczestniclwa \r \\,arsztatach tcrapii za.jęciowcj lub
podjęcia zatrudnienia".w Ęm tl rvarullkach pracr chronitlnej na prz\'stosow anyln stanorr isku prac1'.
Podtniot prorvadząc1'SDS zoborviązanv będzie do prorvadzenia placiiwki zgodnie z Rozporząt1zelricnl
Ministra Plac1'il'olityki Społeczne.j z drlia 9 grLrdnia 20]0 r' rl sprawie środowiskowrch dotnóu'
satnoponrocr'(Dz't].z20l0r.Nr238poz. l586 z ptiŹn. zm.)- LJstarvv z dnia ]2 marca 2004 r. o polrlocv
społccznci ( Dz. U. z 20l 5 r.. poz. l 63 z. p(lźll. zn') oraz innr.rli przepisami r.l łaścirł'l'ni do realizorr an ia
zleconego zadania.

VI. WARUNKI RIALIZACJI ZADANIA
]. Zaclanie nlożc rea|izolać ofcrent. który'prorvadzi działalnośćpożytku publicznego',l st'crzc zadania
objętego konkurscln' W ofircic należr' wynrienić zakres prorładzolre.j przez ol'erenta działalności
nieodpłatnc.j lub odp|atnej poŹytkLr pLlblicznego. a następnie rrskazać. rv ranlach ktilrej z r'.,y'mienion1'ch
działalnościol'erent zamierza realizować zadanic ob.jęte kclnktlrseln (poprzez wpisanie ,,zadanie
będzie realizowane rr' ramach dzialalności odplatnejinieodplatncj)'
LIWAGA: Nie będzie dotowanc z budżetu Grnin1' BogLrchrvała zadanie rcalizor.lane przez oltrenta
rv ratrrach prorł adzclne.j przcz nic{lo działalnościgospodarcze.j \\ slćrze zadania ob.jętegcl konkursent'
zgodnie z a|1' 9 ust. 3 usta\ł\ Z dnia 2.+ krvietnia 2003 r' rl t!:iululności pożv!ku ptthlit':negtt i tl
volonturiucic ( Dz.U. 2016. l8l7 tj. ze zrn.)
2. Gmina Boguchrlała uż\'czv na okres rcalizac.ji zadania organizacji rvyłonione.j rv konkursic
pomicszczenia rv bud1,nku w nliejscowości Mogielnica nr 46l. Budynek jest drvLlkondvgnac1.jn1 .
Z kuchnią' lłęzlcm sanitarn}'m na każd\lrl piętrzc. 4 pracowniami rliclolunkcyjnyrni oraz
ptlm ieszczcniam i Zaplecza administrac)jno - gospodarczego. Ol'erent. z którr'tn zostanie podpisana
ulntlrra uży'czcnia zobclrviązany' będzie dcl pilnoszenia kosztó\\ cksploatac1,jnych. rl tvm. za dostarcztlne
media: gaz' prąd. woda i ścicki.clgrzerlarrie- zgodnie z obciążając1''ni lakturami rv1'staw itlnym i przez
GIrrinę Boguchrvała. ot'crcnt zoborviązany będzic dbać o czystośći porządek na uŻyczonej
n

ieruclromości.

3. Realizatorem zadania może b1'ć clt'crcnt. kttiry dysponLlje zespcllem specjaliStóW posiadający'ch
wvksztalcenie kierunkorve oraz dodatkorve krvalilikac_jc i staż prac\' określoncrle właścirvy'cIl
przepisach.

Koord1'llacji realizacji zadania publicznego nic lnoŹlra zlecić tirmie zervnętrznej lub osobie lizyczne.j
prowadzącej działalnoścgtlspodarczą'
5. ..Harnronogram planorłany'clr działair" porvinicn b1'ć tak szczegćlłorvr,. bl' unożlirvić Zleca.jącenru
kontrolę mcrvtor1'czną poszczegó ln1''ch działali. pode.jln orvalll'c h przcz oferenta rr trakcie realiza,".ji
zadania. Każde działanie rv1'kazanc rv harnronogramie realizacji zadania tnusi być opisanc w olęr,.:ię.
'1.

llarrnonograln zarl iera:
a) infbrmac.je co. gdzic. kiedy i przez kogo będzie realizowane. z urvzględnicniem errentualnyc|l

przerw \{ rcalizac-ji.
b) liczborve okrcślenie skali działań plano',lanvch prz1' realizacji zadania rł'edług nriar adckr.ra1nvch dtl
tcgo zadania. a określonvch ll kosztorysie np. liczba godzin za_|ęć. planowana liczba adresatórł,zadatlia.
itp.

6. ..Zakłaclane reztlltatv realizacji zadania publicznego" - należ1' urrzględnic rczultatv wraz z opisetn
narzędzi elvaluac1'jnr'ch służąc1,ch ich pom iarorvi'
7. W s1'tuacji. gdv o1'ercnt wnclsi do realizacji zadania wkład w postaci śrriadczenia pracv
l o lontariuszy/pracr' społccznej czklnkciu organizacji ktlniecznie jest przestrze8anic następując1ch

wartlnkórł:

a) zakres. sposrib i liczba godzin rv1'kony'rlania pracv przez wolontariuSZa muszą bvć określonc
rł poroztlmieniu Zawaftym zgodnie z ań.44 tlsta\\}' o dzialalności poż1'tku publiczrrego io
olontariac ie.
b)rvolontariLrsiy'czbnek organizac-ji ntusi prouadzić na bieżąco kartv pracy wraz z tlpisem wvkonvrłanej
pracy (dokrrmentac.ia ta muSi blć przechow1'wana na zasadacll clgtiln)'ch- tak.jak dokumcnt1, linansorle)c) w przy'padku. gd1' praca rl o lontariusza/człcln ka organizac_ji ze rlzględu na w1,kazaną w cll'ercic
spccytikę nie mclże być rozliczana gtldzinorvcl naleŻr' podać sposćlb wyliczenia nakładu jego pracy
i sposób.jc.j dokumentowania rv trakcie realizacji zadania,
w

kualilikacje i spchriac wynragania cldporłicdnic
dcl rodzaju izakresu rv1'kon1'wanvch śrviadczcIl. jcżeli obouiązek posiadania takich kualifrkaL-ji
i spehienia stoso\\'n),ch rl1,magań rvynika z odrębnvch przepisóir.
e)-jeżelirvolontariusz/członek organizac.ji lrr'konL!c pracę taką-.!ak stał1'personel. to kalkulacja iikładu
pracy'wolontariusza nrusi b1'ć dtlkonana rl oparcitl o starvki obowiązLrjącc dla tegcl personelug) rr o lontariuszenr nie nroŹc by'c bcncficjcnt ostatecznv zadania ani osoba zatrttdniona u C)f'erenta na
d) wolontariusz/człclnck organizacji ptlrvinien posiadać

podstarvie u|no\\}'o pracę lub ulnorvr'cvrrilnoprawnc_j.

*

ralnaclr spełniania oborviązkórv

Z

tycl] Umo\\

rv;-nika.jąc1'ch (rvarunek ten dot),cZ} takżc członktiu organizacji śrriadczących pracę społeczną).

ll. ZakLlprilv towarów/ttsłttg moŻna dokonrwać r.rvłączllic w ternlinie do ostatlliegtl dnia realizec_ji
zadania rvlaścirvego. pod uarunkiem. że zakupione tolan'/usługi sq niczbędne do-jego realizac.ii rlic
dr'ltycz1' rozliczenia obsługi księgoive.j zadania' którego można tlclkonać do clstatniego dnia rcalizau-1i
zadanta
9' Śrviadczenie ushlg b1torvvch. opiekuńczy'ch. rvspornaga.iącr'ch i edukacvjnych musi odb;'rvać się lla
ptlziolnie clbclrł iqztlji1cego standardu. lv zakresie ifbnlach iv1' n ika.jącr.'ch z ind1'rvidua|n1'cI] potrzeb
osólr rv nim przeby wa_jąc1'ch - przr'urvzględnicnitt rvymogćlrv rclzporządzenie Ministra Pracr i Polit)'ki
Społecznej z dnia 9 grudnia 20l0 r. r.r sprarvie śrcldorr' iskou vch donrilrv San]opomoc\' ( Dz. LJ. 20l0.
Nr238 pt'lz. l586zpóźn'Zn].).Ustaw\zdnial2nrarca200.łr.OPonoL:l'społcc:nej (Dz'.
tj. ze znl-) ttraz inn1'ch przepisiirl właścirrr'chdo rea]izorrania zlecollcgo zadania'

l0. Z organizacją. kttlra będzie

L]'20l7. l769

prtlrvadziła zadanie. zos1anie podpisana Ll|no\\a na porvicrzctlie

przetu arzania danl ch osobotych.
ll' Dotacia nalcżna d|a Zleceniobiorcv

w

kaŹd1''m roku będzic r.lr'liczana zgodnie

z

następu.iącvnl

ilocz_"'-nem:

Dotacja należna = stawka na jednego uczestnika ŚDS ustalona przez wojewodę podkarpackiego
X ilośćmicsięcy' w których jest realizowane zadanie X ilośćmiejsc, na które Została wydana
dec;_zja kierująca z MOPS (na koniec każdego micsiąca). Szczcgóły realizację wymienionego
zadania oraz sposób jego finansowania określi odrębna umowa.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
l. Koszty merytoryczne:
a) wynagrodzenia pracowniktilr mervtorlcznych rlraz z pochodn; tli od rłl nlgrodzen. ZFSS.
b) koszt1'rzeczowe zrł iązane Z prztgotowanien i realizacją zadania. np.:
- zakup any'kLlłólv spożr,rvczr.clr do rł1''ży'wicnia uczestnikórł.
- zakup rrrateriakiiv do tcrapii.
_

zakup środk(xlhigicniczn1ch i cz\'stoŚci.

- zakup nagrtid rzeczowych dla uczcstnikórv'
- zakup środkrirl chelniczlly'ch i aft' przcmysłtlwr'ch.

- zaktlp innvch Inateriałtirv niezbędn1,ch do realizac-ji zadania.

L,)5'/l\ /akuPll tl.ltl!. \Ą t\ ln ln'in.:
_ koszt)' transpońu ( prz;, rvy'jazdach organizclwan1'ch dla Lrczestników
lł'r'jazdach na szkolcnia dla pracownikó\!).
- zakrr aterorvan ia (przy rv1'jazdach organizowanvch dla tlczesttlikórr
rvyjazdach na szkolenia clla praco*niktirv).
- ttsług ż1'wieniowychC )

w ramach p.ac1' ŚDS. p'.y

rł ratnaclr pracl SDS.

przv

biletiiw u stępu.
- ubezpieczenia uczcstników i realizator(lrl w zakręsie niczbędnvn do bczpieczne.j reatizacji zadania.
_

szkcllerriow1'ch (w przypadku prorładzenia szkoleń przez inne ptldmior-v- niŻ ol'erent)'
badania okrcsorłc ikonsultac.je lekarskie.
ubezpieczenia uczcstnikórv i realizatorórł'rv zakresic niczbędnyrl do bezpiecznej realizac.ii zadania
ubczpicczcnie mienia.
badania okresorre i konsLrltac.je lekarskie pracownik(rw.
- inne niezbędne do rcalizac.ji zadania.
2. Koszty obslugi zadania publicznego, w tvm koszty administracyj ne:
a) kosztv eksp|oatacy'jnc lokalu (czyllsz. gaz- energia elektnczna- ciepla i zinlna woda. ścieki.
_

-

.

ogrzewanie- w\'$oZ śInieci) trlko rv części dot1 czacej rcalizolanego zadania. każdr'clcmcnt
obliczon1'' proporc-iona ln ie do tej części;
- scrrvisy urzął.Izeń tcchnicznvclr ( kotłolrnia. itp.). ochrona bud1'nkLr.
b) koszt1'adlllillistracr'inc rl częścidot1cząccj zadania do l0 7o otrzrnranej dotacji. np'
- koszt1'obshlgi księgorrej (osoba prarvna lub tizl'czna)
Uu'agz! Z dotac_ji można rozlicz}ć rrr'łącznic rr l'nagrcldzen ie za prorładzenie rłlodrębnionc.j
dokumentac_ji 1inansorł cl- ks ięgtlw e_j środkórr, finansorv1'ch otrzvnlanl'ch na realizację zadania zgodnic
z zasadami $\,nikając}'mi Z tlstaw} Z dnia 29 lvrześnial99:1 r. o rachtlnkorvości (Dz' t].20l7.l0'ł7
I.i. Zc An. ).rv sposób urnożliwia.jącv ident."'tikacj ę poszczególn1''ch opcrac.ji księgowy'ch- W)'odrębn iell ic

obor.riązuje rvsz;-stkie zespołl' kont dotyczącc realizacji zadania. W przy'padku dokLtlnenttirv
księgowych. którc lvlko w częścidot1'czązadania. krrotr.'z nich rrl'nika.jEce pcluinn1 bvć odporvieclnio
dzielonę na zrliązane z realizac_jq zadania bądz nic i ujmowane na odrębnvch kontach' Muszą one także
być poparte odpclrłiednią doktlnlentac.ją- potuicrdZa.jącą prau idItlrlośc pcldziahl krlot.
3. Inne koszty niezbędnc do realizacji zadania, u'tvm koszty wyposażenia i drobnvch napraw

do 3 7o otrzymanej dotacji.:
a) zakup i uzLlpełnicnic drtlbnego rvyposaŻenia dtl polrlieszczeir tvlkcl rr tlzasadnionr ch przvpadkach.
opisanl ch w ot'ercic.
b) koszt1 drobrrych napral - t1,lko rv uzasadnicrnr'ch przl,padkach- opisan1'ch rv ol'ercię.
Uwaga! Przl'znalla dotacja nloże być $)Clatko\\ana tvlko na cele zrłiązane z rcalizcllr.an1rl zadallient
i lr1lącznie na potrzcbr osób. do któr1,'ch prograrn _ics1 adrcsowźrl|\'.
4. KosZtY, które ł'szczególności nie mogą zostać sfinansowanc z dotacji:
a) zakup środktirv trrvalvch.
b) zakupy i rv."-datki inrrestvcyjnc. rcn]ol]t)' i adaptac.je ponricszczeli niebędących ułasnościąGnlirl1
BogLlchrvała'
c) odpis_"- amofivzacv! ne.
d) prowadzen ie działalnościgospodarczej,
c) dotclrvanie przcdsięrvzięć. które są dofinanso\\y\\anę Z budżetu mias1a lub jcuo fundusz1, celow1'ch
na podstaw ie przcpistiw szczcgólnr'ch.

t) pokrycic deficy'tu oraz relindacja kosztórl zrealizorvanvch lvcześnicj przedsięrrzięć. rezer\!\, lla

pokrycie przy'szłvch strat lub zoborł iązań.
g) zakup licencji. nabyrvanic upratnień i kwalitrkac.ji zl,'iązanr'ch z wykonyrłan1'nt zadanieIn.
h) pokrr'wanie z dotac.ji nagród i prenrii pieniężnych. innych forIrr bonilikaty rzcczorve.j lub 1inansolre.j
dla ostib

i)

za.jIn

Ll

jącl'ch sie realizacją zadania.

pclkrł itorvan ianl i. dorvodami sprzedaŹ.v $cunętrzne-i.
n,'lalni('hciąŻCl]il'l"ł1ltri itp'.
j) kar1'. mandat1'. odsctki od n ictcrIniIltlwil regulclrvany'ch zcrbor.liązań. koszt1' prclccstiw sądowvch.
UwA(;Al W ramach środków tjnanstlwy'ch Gmin'- Bogtrchwała niedozrvolone .iest podivó-jne
linansolvanic rv1'datku czvli zrefilndorłanic calkowite lLlb częściowedanegcl rvvclatku dwa razl zc
rr

koszt)' dokumcntolvanc paragonaIni.

ęrr nęlrzllr lll i

środkiiu pLlbliczn1clr. zarólno kra.jowvch jak i rvspó|notouych.

V|ll. wYMoGt F()RMALNE SKł.ADANlA ()FERT
l. ()f'erent rnożc zlożvć rv konkursie t'n-lko jcdną ol'er'tę (u prz1'padkLl złożcniarviększcj liczb1' ofbrt.
wszvstkic ZostaniJ odrzucone ze rvzględów lilrnralnr'ch) rl Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskil-go
w Boguchnale, ul. Suszvckich

2'
w

l3

do dnia 27.12.2017 r. do godz.9.00

olerent zobowiązanv jest do zbżenia otćrty realizac-ji zgodnie ze wzoren określonrnl
rozporządzenju Minish'a Rodziny- I'rac)' i Poliry'ki Społeczne.j z dnia l7 sierpnia 20l6 r.
rr, sprawie rvzorórl cllert i ralrlorlvch wzorów umów dotvczących realizacji zadali publicznvch
oraz wztlrćrrv spralłozdali z r.vYkonania ty'ch zadair (l)z. U. ptlz. l300)' FormLrlarz cll'crty można
pobrać Zc Stronv tJrzędu Mie.jskiego w Boguchwale !ql:.11Lbogrrchr4la.pl
.i- ot'cr1ę naleŻ}' sporządzić rv jęz)'ku polskinr. tbrmie pisemnej poc1 ry,eorcm niervażności.
J. ZbŻenie ol'crty w określonyrntcnlillie i zgodncj z rlaI.unkami ogłoszenia.
tlł'aga! of'er11'' lrraz z dokumentani nalcŹ1' składac w kopercie lub teczce. oznaczotre.j
w następLrjącl, spostib: KoNKURS PRoWADZENIE ŚRoDowlSKowEGo DOMU
SAM()POMOCY w MOG|ELNICY oraz należr, podać NAZWĘ I ADRES OFERENTA.
W prz)'padku przcsłania ot'eft1' z dokumentalrli pocz1ą decvdL|e data jej wpĘrł'u tlo Biura Obsługi

Klienta Urzędu Mie.jskiego rv Boguchrlale. a nie data stempla pocztorr'cgo.
1. ZloŻenie rvr'nragan1'ch dokumentórl i ośtiadczeńzgodnic z warunkami ogbszenia'
5. Oferra. kttira nie będzic spełniała-jednego z
względów lbrmalnr'ch.

rv1'że.j rvvnr ien ion1'clt elenrentórr zostanie odrzucclna ze

Ix. ZAł,ĄCZNIKI OBL|GAToRYJNE DoTYCZĄCE oFERI]NTA WRAZ Z OFERTĄ
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGo
Uwaga! Wszr,stkie dclkunrenty' i ośrliadczenia dolączone do olerty nalcż1' skladać lr' tbrmic

podpisanego oq.'ginału ltlb kserokopii pośrviadczonc.j za zgodnoścz tlryuinałenl na każdej stronic.
DokLrment1' nruszą bvć podpisane przez osoby' tlpowaŻI]ione dcl skłaclania ośr.riadczeń rroli zc strony'
organiZacji. na kaŻdej stronic. Podpisr'osób Llpclrl ażn icllly'c h nruszą b1'c zgodne Ze Statutcm ltlb inn1nr
tlokutnentenl lu[r rejestreln (np' KRS) okrcślajqcy'nr sposób reprezentac.ji of'erenta i składania

ośrłiadczcliwoli lr irnieniu otćrcnta.
l' Aktualny odpis z Kra-iorłcgo Rc.iestrtl Sądowego lub innego ulaściucgtl rejestru lub crr,idenc.ji niczalcżtric od tcgo kiedr Został W}'dan}' W przl'padku organiZacji zarejestrorranvch \r KRS może to
by'ć rłydruk z Inf'clrrnac.ji odporviadające.j odpisorvi aktLtalnelllu z rejestru storrarzr'szeń- innvch
organiZac-ii sptlleczny'ch i zawt;dorvr'ch. firndacji oraz samodzielnvch publiczn}ch zakładćlrv opicki
zdrorłcltncj pobranv na podsta\ic art'.ł ust.4aa usta\\\ z dnia 20 sierpnia l997 r. o Kra_jorr1'm Re.jestrze
Sadorvynr (L)2. U. 22011.700 ) zc stronv https://cms.rns.gov.pl/krs/*lszukiu,aniepodnriotLr:
2. Sprawtlzdanie mcr}'tor\czne z dzialalności organizacii Za ostatni rok tlbrotorrl. ()borviązek zloŹcnia
sprawozdania mer\ tor) cznego nie dotycz):
- organizac.ii pozarządowvch. które są nowo Zare.jestrowane (do l roku) i nie prorvadziły działalności
\! roku ogłoszenia ot''lańego konkursu o1ćtl te organizacje dołączają oświadczenie. o trcści
,,Il/ intieniu orgonizotji ,.,,ośl9iadczum/my, że w roku.... nie prowutlziliśmydzittłglności,dlatego nie
możemy zlożyć sprawoalunia merytorlcznego za fok ..
-i. Sprarł'ozdanic f'inansowe Za ostatni rok obrotowy. Sprawozdanie finansoue składa się z:
a) bilansu.
b) rachunku zvsków i strat/raclrunku rvy'niktirv.
c) infbrmac.ii dodatkorve.j obe.jmLrjące.j rvprclrł'adzen ie dcl sprarvozdania finanstlrł'cgo oraz dodatktlrve

inlormacje i objaśnienia'
Oborviązek złożcnia sprałozdania tinansoucgo nie dotyczy:
- organizacji pozarządtl'"vr.'ch. którc są noł'o zareiestrowane (do l roku) i nie prowadziłv tlziałalności
w roku ogłoszcnia otwartego konkursu ofert te organizac_je dolączają oświadczenie. o treści,,l/
imieniu organizacji ....oświuttczant/my, że w roku.... nie prowulziliśmy dziułu!ności,latego nie
możem! zbż.|ć spruwoutonia .finansowego zu rok ....'' '
"1. Aktua|ny statut organiZacji z urłzględnionl'mi aktLlalizacjami zatrł.ierdzon1 rn i przez sąd rcjcstrorv."-)
- organizac.jc pozarządtlwe pcldlcga.jącc Ic.iestrac.ji w sądzic dołączają kscrokopię statuttl. na który'm
znajdLrją się pieczęcie sadu.
_5' Pełntllnocn ictrł a lub upoważnielia 7'arząd,u Głóunego do składania oświadczeri rvoli rl
-icgo
imieniu. r.lydane dla osób go reprezentu.jącvch z oddziałóu tereno*\'ch n ieposiada_jqcvch osoborlości
prarł ne.j.

5' ośrviadczenie ol'erenta o:
a) b;,ciu wlaścicielem wskazancgo

rv

of_ercie rachLlnku bankowego

oraz zoborliązaniu się ilo

utrzvInania raclrunkLr. nie króce.j niŹ do chivili dokonania ostatecznvch rozliczeń z Gminą Boguchwała
b) posiadaniu przez ofćrenta uprawnień ikualit'ikacji niezbędnvch do realizacji zleconego zadania

publicznego-

c) niezaleganiu z płatnoŚcialni na rzecz Gminy Boguchrvalad) zapoznaniu się z trcściąogłoszenia konkursorłcgtl'

x. ZAł.ĄCZNIKl NlEOBLIGAToRYJNE :
l. Pisemne rekomendacjc dot\'cZące c]o1r,chczas realizorvant,ch projektów.
2. lnnc załączniki lnogące nlieć znaczenie przv ocenie projektu np. listy intencr'jne. kopic umtirl ze
sponsorami (w.iednym egzclnplarzu).

XI. OCENA FORMALNA. OCENA MERYTORYCZNA OFERT
l. ofeńy będą oceniane pod względem fbnnalnym na podstawie KarĘ oceny Formalnej.
2. oferty będą oceniane pod względem mer}torycznym na podstawie Karty oceny Merytoryczncj.
3. oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru of'ert dokonuje komisja konkursowa powołana
zarządzeniem Burmistrza Boguchwały.
Kryteria oceny merytorycznej (surna punktów przypadających najedną osobę rv komisji konkursorłej

wynosi 100):
I. Wartośćmerytoryczna ofeńy. w tym m. in.:
l ) możliwośćrealizac.ji zadania publicznego przez oferenta. 0 - 20 pkt..
2) spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym

zadania, harmonogramem i kosztorysem 0 - 20 pkt.
II. Kalkulacja kosztórv realizacji zadania publicznego. w tym w odnicsieniu dcl zakresu rzcczowego
zadania m.in. czvtelnośćkalkulacji kosztów, adekwatność koszkiw do działań 0 - l0 pkt.
lIt. Udział środków finansowych własnych lub środkólv pochodzących z innych Źródeł na realizalję
zadania publicznego (w przypadku wsparcia realizacji zadania) 0 l0 pkt,
IV. Wkład rzeczowy o1'erenta 0 _ |0 pkt.
V. Wkład osobowy' w 1ym świadczcnia wolontariuszy i praca społeczna członków 0 - l0 pkt.
VI. Jakośćrvykonania zadania iklvalifikac.je ostib" przy udziale których będzie realizowane zadanie
publiczne 0 - l0 pkt,
VI. DoĄlchczasorva współpraca z samorządem 0 _ l0 pkt.

RAZE,M 0 - 100 pkt,
Uwaga! oferty zostaną odrzucone z powodórv merytorycznych, jeżeli uzyska.ją poniżej 50 punktów
w wyniku oceny.

XII. TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
Rozstrzygnięcic konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania of'eń. po uzyskaniu
przez Burmistrza Boguchwały opinii i rekornendacji komisji konkursowej do opiniowania ofbrt,
a Stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki'
Uwaga: oferty wraz z dokumentami nie będą zrvracane ot'erentowi. od wyników konkursu nie
przysługuje oferentowi odwołanie'

XIII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 20T6
Na podstawie trybu określoncgow art. I l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalnościpożytku
publiczncgo i wolontariacie (Dz. U.2016. l8J7 !i. ze zll.) zadanie nic było dofinansowane w 20l ó r.

Art. 51b. [odpłatnośćza usługi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi]

'

odpłatnośćmiesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z
zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub kwoĘ dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedńego
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt l i 2.
l

4. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwośózamknięcia domu
w czasie ferii lub wakacji na okres nie dłużsry niż 15 dni roboczych w roku kalendarzolvym, po
uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem' jednostki z|ecającej oraz wdziału
właściwegodo spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Powierzchnia obiektu bezpośrednio ptzen:mlazona na prowadzenie ŚDS w Mogielnicy wynosi 309,29
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