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zARZ4I)ZENIE Nr 18/2017
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIE GO

z dnia 19 stycznia 2017r.

w  sprawie  ogloszenia  otwalfego  konkursu  ofert  na  realizacje?  w  formie  wspierania
zadania publicznego w zakresie pomocy spolecznej) w tym pomocy rodzinom i osobom
w   trudnej   sytuacji   Zyciowej   oraz   lvyr6wnywania   szans   tych   rodzin   i   os6b   pn.
))Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko PomoI.Skie
znajdujacym sic w trudnej sytuacji Zyciowej,?

Na   podstawie   art.ll   ust.2   i   art.   13   ust.1   ustarvy   z   dnia   24   kwietnia   2003   r.
o dzialalno5ci poz)rffu publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.  1817) zarzedzam,
co nastepuje:
§1.   1.   Oglasza   sic   otwarty  konkurs   ofert   na  realizacj?,   w  formie   wspierania   zadania
publicznego   w   zakesie   pomocy    spolecznej,   w   tim   pomocy   rodzinom   i    osobom
w  trudnej   s)rfulacji  Zyciowej   oraz  wys6\unywania  szans  tych  rodzin  i  os6b,  kt6re  bedzie
realizowane w 20 I 7 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Warunki otwartego konkursu  ofert, o kt6rym mowa w ust.  1 sa nastepujape:
1)  rodzaj  zadania  publicznego:  pomoc  spoleczna,  w  i)m  pomoc  rodzinom  i  osobom
w trudnej sytuacji Zyciowej oraz `vyr6lun)wanie szans tych rodzin i os6b,
2)  tytul  zadania  publicznego:  "Organizacja  pomocy  rodzinom  i  osobom  z  terenu  miasta
i gminy Drawsko Pomorskie znajdujac)rm sis w trudnej sytuacji zyciowej";
3) wysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na I.ealizacje zadania:

-  1 1.000,- zl (slolunie: jedenaScie tysi?cy zlotych).

4) zasady przyznawania dotacji:
a)  do  konkursu  moga  przystapi6  organizacje  pozarzqdowe  oraz  podmioty  \vymienione

w art.3 ust. 2 i 3 usta\vy o dzialalnoSci poz)rdou publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatryowane  beda  vylapznie  oferty  zlozone  na  obowiqzujap)-  fo-ularzu  wiaz

z w)magan)-i zalapznikami w termihie okreSlony- w ogloszeniu,
a)  dotacje  na  realizacje  zadania  otrzymaja  podmioty,  kt6rych  oferty zostana  uznane  za

najkorzystniej sze i \vybrane w niniej sz)- post?powaniu konkurso\vym,
d) przy ubieganiu sis o  dotacje vymagany jest minimalny wklad wlasny (flnanSO\vy ) lub

osobo\vy) w \vysokoSci 20% wartofci calego zadania,
e)  w  s)rfulacji,  gdy  oferent  unosi  do  realizacji  zadania  wkzad  niefinansovy  osob6vy

(Swiadczenie wolontariusza lub praca wlasna czlonka stowarzyszenia)  - lvyceny piacy
wolontar'lusza nalezy dokona6 w oparc'1u O ObOwiaZujape StaWki I)mkeWe,

I)  konkurs nie przewiduje \vyceny wkladu rzeczowego,
g)  zlozenie-  oferty  o  dotacje  nie  gwarantuje  przyznania  Srodk6w  w  vysokoSci,  o  kt6ra

wystepuj e oferent,
h)  dotacja nie moze bye udzielona na:

- realizacj? zadah fmansowanych z budzetu gminy Drawsko Pomorskie z innego tyhlfu,
- zakup nieruchomoSci,
- wydatki inwestycyjne i zrfup  srodk6w twafych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza

3500z[,
- zainlp alkoholu, wyrob6w t)rfoniolvych i Srodk6w odurzajapych,
- flnansowanie koszt6w dzialalno Sci gospodarczej ,
- dzialalnoS6 polityczng i religijna)
-   w)platy   \vynagrodzeh   dla   zawodnik6w   i   czlonk6w   organ6w   zarzqdzajadych

w zwiaphl z pehieniem funkcji w tych organach,
t5rfufu nieZaPlaconych w termihie zobowiapafi,



- nagrody' premie i inne foamy pomocy rzeczowej lub fmansoweJ- dla os6b zajmujqcych
sic realizacja zadania,

- oplaty typu kary9 mandaty natoZone na oferenta,
- oplaty leasingowe oraz zobowiazania z tytuhl otrz)manych kredyt6w, czy pozyczek,

i)  koszty obsfugi  zadania publicznego,  w i)m koszty administraeyjne  okreSlone w tabeli
Kalfulacja   przewidywanych   koszt6w   na   rok    ...    ®kt.    IV.8.)    mogq   stanowi6
maks)malnie 20% przyznanej dotacji,

j)  szczeg6Iowe  i  ostateczne  wanmki  realizacji,  finansowania  zadaria  ureguluje  umowa
zawarta mi?dzy gmina Drawsko Pomorskie a oferentem.

5) terminy i warunki realizacji zadania:
a)  zadanie bedzie realizowane w okresie od dnia zawarcia 1-O\vy makS)malnie dO dnia 3 1

grudnia 2017 roku;
b) w konkursie moga uczestniczy6 podmioty, kt6re lapznie speiniajq nastepujace wanmki:

-  speiniaja  w)mogi  fo-alne  zgodnie  z  ustawa  o  dzialalnoSci  POZ)rfku  publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

-  realizowa6  beda  zadanie  w  szczeg6lnoSci  na  rzecz  miesZkaric6w  gminy  Drawsko
Pomorskie;

- prowadza dzialalnoS6 stafutowa w dziedzinie obj?tej konkursem;
-   posiadaja   doSwiadczenie   niezbedne   do   realizacji   zadania,   b?dapego   przedmiotem

konkursu;
-  przedstawia  prawidrowo  sporzqdzona  oferte  na  obow`lqujap)m  formularzu  zgodnie

z  rozporzadzeniem  Ministra Rodziny9  Pracy  i  Polityki  Spolecznej  z  dnia  17  sierpnia
2016  I.  w  sprawie  wzor6w  ofert  i  ramolvych  wzor6w  um6w  dotyczapych  realizacji
zadal publicznych oraz wzor6w sprawozdah z \vykonania tych zadari (Dz. U. z 201 6r.
poz.1300);

c)  do oferty nalezy dolqczy6:
- harm!orrograrn Oedyvie w praypadku zadania realizowanego w terminie  diutszym niZ

jeden rok budietowy),
-   kalkulacja  przewidywanych  koszt6w   ¢ecS,JeZ.e   t4/  prZ)PCZC7Z2,  ZCrC7czJ?Z'CZ  J,eCZ/Z'ZOWCZ72egO

w terminie diuzsz)rm niz jeden rok budeetorvy),
-   kopie   umolvy   tub   statutu   sp6lki   potwierdzonq   za   zgodnoS6   z   oryginalem   -

w   przypadku    gdy    oferent   jest    sp6fl(a   prawa   handlowego,    o    kt6rej    mowa
w  art.  3  ust.  3  pkt  4  ustarvy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  dzialalnoSci  poz)cku
publicznego i o wolontariacie.

- informacje o udziale oferenta w vydarzendach organizowanych przez gming Drawsko
Pomorskie  (np.  tumieje  sportowe,  \vydarzenia  kulturalne,  imprezy  okolicznoSciowe
i inne) w roku 2016,

d) ponadto w ofercie:
- w pkt II.4. Przedmiot dzialalno5ci poZytku publicznego nale2y \xpisa6 cady zalnes

dzialalnoSci POZ)rdcu publicznego  oferenta,  a nie tylko  zwiapany z danym zadaniem,
w  podziale  na  dzialalnoS6  nieodplatna  i  odplatng,  zgodnie  ze  statutem  lab  innym
dokumentem we\mgrznym reguluJapym te sfap,

- w  pkt IV.8.  Kalkulacja pIZeWidyWanyCh kOSZt6w na rok...  - przy  sporzadzaniu
kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania w tabeli Die nale2:y \vypehia6
kolumny pn. a w#fcICZz/ 7.ZeCZO14,ego  /W ZZ/.
Je2eli   oferent   przewidrje   wyhorzystanie   zasob6w   rzeczowych   irformacje  w   tym
zairesie moze opisa6 w pkt. IV.l3. of;erty;

- w tabeli w pkt IV.8. Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok... oraz w tabeli
w   pkt  IV.9.  Przewidywane  ZI.6dla   finansowania  zadania   publicznego  nalezy



\vypelni.6 wszysckie \vymagane pola,  a w polach,  kt6rych oferta hie dotyczy,  \xpisa6
" #z.e cZofyczy ,, lub je przekreSli6.
W  zwiqzha  z  powyzszym  w  polach,  w  kt6rych  warto56  liczbowa    lub  procentowa
lnynosi  0  (zero)  naledy wpisal  "0",  a w  kolumnie  pn.  z wktadu rzeczowego  (w  zt)
naledy wpisa6 "nie dotyczy"  lub przekreSli6 to pole;

-   skladajap   oSwiadczenia   w   kohcowej   czeSci   ofefty   nalezy   skreSli6   niewlalciwe
odpowiedzi i pozostawi6 prawidlowe.

6) termin skladania ofert:
Oferty nalezy sklada6 w terminie do 10 lutego 2017r. do godz.  14.00 (decyduje data \xplyvI|)
w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul.  Sikorskiego 41 , pok6j nr
2 1 0. Na kopercie nalezy umieSci6 dopisek: Konkurs ofert - "Organizacja pomocy rodzinom
i  osobom  z  teI'enu  miaSta  i  gminy  Drawsko  Pomorskie  znajdujqcym  sic  w  trudnej
sytuqcji tyciowej ,,.
7) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania vyboru ofert:

a)  zfozone oferty rozpatrywane beda przez komisje konkersowa powolana zarzqdzeniem
Burmistrza Drawska Pomorskiego ;

b) ocena  ofert  przez  komisje  konkursowa  nastapi  w  dw6ch  etapach:   ocena  fo-ulna
i  ocena  mer)toryczna.   Do  oceny  merytorycznej  przechodza  tylko  te  oferty)  kt6re
poz)try\unie przej da ocepe formalna;

c)  ocena bedzie  sic  odbywala zgodnie  z kryteriami  wskazapmi  w karcie  oceny  oferty)
kt6rej wz6r stanowi zalapznik do niniejszego zarzadzenia;

d) oferty  zlozone  na  innych  formularzach  niz  obowiqzujape  lub  zlo2one  po  terminie
zostana odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia;

e)  oferenci,    kt6rych    oferty    nie    zawierajape    \vymaganych    danych    i    zalapznik6w
okreSlonych lvyZej zostang wezwani do uzupeinienia oferty w terminie 5 dni, pray cz)m
wezwanie mo2e bye przekazane drogq telefoniczma lub poprzez e-mail;

i)  oferty nie uzupelnione w terminie \vyzej w)mienionym pozostang bez roapatrzenia;
g) po  analizie  zlo2onych  ofert  komisja  konkursowa przedklada  Bu-istrzowi  Drawska

pomorskiego  rekomendacje  co  do  vyboru  ofert.  Decyzje  o  przyznaniu  dctacji  i jej
lvysokoSci podej muj e Burmistrz Drawska Pomorskiego ;

h) ostateczne rozstrzygniecte konlrmsu nastapi nie p6Zniej, niz 30 dni od uplyvIl terminu
skladania ofert;

8) SI.Odki na realiZaCje togo SamegO rOdZaju Zadania ZrealiZOWanegO PrZeZ gmine Drawsko
Pomorskie:

a)   w   roku   ogtoszenia   niniejszego   konkursu   ofert   gmina   Drawsko   Pomorskie   nie
rearlZOWala Zadah PubrlCZnyCh tegO SamegO rOdZaju,

b)   w  roku  2016  (rok  poprzedzajqcy  rok  ogloszenia  konkursu  ofert)  gmina  Drawsko
Pomorskie  realizowala  tego   samego   rodzaju  zadanie   w  formie  wspierania  jego
\vykonania przez CARITAS Parafii p.w. Sw. pawla z siedziba w Drawsku Pomorskim
przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 1 0.000,- z1

§2. Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podj?cia.


