Wrijt Gmrny Trzcrana
32-733 Trzciana 302
woi malopolskie

Ogloszenie W6jta Gminy Trzciana
zdnia

01 grudnia2}lT r. w sprawie:
otwarte go konkursu o fert na r e alizacj g zadah p ub I i cznyc h Gminy T r zciana
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury r dziedzictwa narodowego
w 2018 r.

W6jt Gminy Trzciana
zaprasza
organizacje pozarzqdowe orazpodmioty wymienione w art. 3 ustawy
z dnia24kwietnia2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie lDz.U. z2016r.,poz.l817 ze. zm. / do skladania
ofert narealizacjE zadania z za\<resu ,, wspieranie os6b
w podesztym wieku i mlodziezy".
s1.

Konkurs ofert ma na celu wylonienie ofert izlecenie podmiotom prowadzqcym
dziaNalno66 pozytku publicznego,realizacjizadafi publicznych Gminy Trzciana w
dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.
$2. Rodzaje zadah

l. Zadaniem oSrodka ma by6 prowadzenie dzialai o charakterze samopomocowym z akcentem na
interakcjg pomigdzy osobami starszymi imlodzieLq lub dzieimi i podjgcie dziahrt, kt6rych celem
jest wymiana do6wiadczeri pomigdzy osobami w podeszlym wieku i nilodzieLq.
2.Dzialalno66 o6rodka ma

byi prowadzona z zachowaniem ponizszych wymog6w:

- o6rodek ma dzialad w miejscowo6ci Trzciana, 3 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie w tym co
najmniej 2 dni w tygodniu wsp6lnie zmlodzie2q,
-zajgcia maj4 by6 przeznaczone dla max.30 os6b

- uczestnikami zajg6 winny
dzieci i mlodzie2 ,

byi osoby

starsze, sugeruje sig wiek powyZej 50 roku

tycia oraz

-kierownik oSrodka powinien posiada6 kwalifikacje okre6lone w ustawie o pomocy spolecznej,
zgodnie z art. 122 ww. ustawy, to jest 3-letni staz w pomocy spolecznej i specjalizacjg z zakresu
or ganizacji pomo cy spolecznej,
- w o5rodku w razie takiej koniecznoSci moilna zatrudni6 opiekun6w zrym,2e liczba opiekun6w
rcalizuj4cych swoje zadania w tym samym czasie nie moZe byi wigkszani|liczba spotykaj4cych
sig w tym czasie grup uczestnik6w,

- oSrodek jest zobowi4zany prowadzi6 dokumentacjg potwierdzaj4c4 prowadzenie zajg6,
skladaj4c4 sig,

w szczegolnoici,zdziennikazajg6, deklaracji uczestnik6w i listy

obecno6ci.

3. Srodki przeznaczone na realizacjg zadania, zat6wno Srodki dotacji, jak i Srodki wlasne , mog4
byt przeznaczanewyl1cznie na wydatki zwiqzane bezpoSrednio z dzialalno6ci4 odrodka w tym z
integracj 4 migdzypokoleniow4.
4. Do 50 % Srodk6w dotacji moze byd przeznaczone na pokycie koszt6w wynagrodzefi dla os6b
realizujqcychzadanie, w tym etat kierownika i innych um6w o pracA lub um6w

cywilno-prawnych.
5. Srodk6w dotacji nie mozna przeznaczyl na:
- transport beneficjent6w na zajgcia,
- pokrycie

wydatk6w zwiqzanych z uczestnictwem w zajgciach os6b nie bgd4cych uczestnikamLi

oSrodka wsparcia,
- pokrycie koszt6w imprez o charakterze masowym/lokalnym,
- pokrycie wydatk6w na wigksz4 liczbg uczestnik6w niZ wynika z zapis6w umowy finansowej,

6. Zadanie dofinansowane ze Srodk6w bud2etu Wojewody nie moze by6 r6wnocze{nie objgte
dofinansowaniem ze Srodk6w finansowychpochodz4cych z buil2etu MinisterstwaPracy i Polityki
Spolecznej w ramach realizacjizadair Rz4dowego Programu naRzecz Aktywno6ci Spolecznej
Os6b Starszych lub w ramach innych program6w finansowych ze Srodk6w publicznych. Stano'wi
to podstawg do wypowiedzenia umowy przezWojta i zwrotu caloSci przekazanych Srodk6w
dotacji.
T.Wyloniona w konkursie organizacjapozarzqdowa uzyska nieodplatnie od Gminy Trzciana
pomieszczenia i sale do prowadzeniazajg6.

$6. Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg tego zadania
Na realizacjq zadafi wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza siq Srodki
finansowe w wysokoSci 50 760,00 zt (slownie : piq6dziesiqt tysiqcy siedemset
sze66dziesiqt ztotych ).
$7. Termin iwarunki realizacji zadania
1. W konkursie mogq byc skladane oferty wykonania zadafi wymienionych w $ 2
ktorych rcalizaqa rczpoczyna sie w terminie od dnia 02 stycznia2018 r. i trwa do
31.12.2018r.

,

2. Szczegolowy termin i warunki realizacji zadania zostanE okre6lone w umowie.
$8. Termin skladania ofert

1. Warunkiem przystqpienia do konkursu jest zlozenie w terminie do 22 grudnia 2017r.
do godz.9.00 oferty na Dzienniku Podawczym Urzqdu Gminy w Trzcianie lub

przestanie oferty na adres Urzgdu Gminy: 32-733 Trzciana 302,- lliczy sig data i
godzina wplywu/.
2. Oferty nalezy sklada6 na drukach zgodnych ze wzorem Rozporzqdzenia Ministrer
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej zdnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzor6w
ofeft i ramowych wzorow um6w dotyczqcych realizacji zadafi publicznych oraz
wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadafi (Dz.U. 22016r. po2.1300 ze zm.)
3. Rozpatrywane bgdq wylqcznie oferty kompletne, prawidlowe, zloaone w terminier

okre6lonym w ogloszeniu konkursowym.
4. Nie zapewnia sig przyznania dotacji w wysoko5ci okre6lonej w zlo2onq ofercie.

59. Tryb

i kryteria stosowane przy wyborze ofert orazterminie dokonania

wyboru ofert
Wybor ofert i ogtoszenie wynikow:
Oferty spetniajqce wymogi formalne oceniane bgdq przez Komisjg Konkursowq pod
wzglqdem merytorycznym w terminie do 29 grudnia 2017r.
Przy ocenie bqdq brane pod uwagq w szczeg6lno6ci nastgpujqce kryteria:
- merytoryczna wartoS6 projektu ijego zbieznoS6 z celami zadania,
- zasigg terytorialny, korzySci plynqce dla mieszkafic6w Gminy z realizacji zadania,
- do6wiadczenie oferenta w realizacji tego zadania, realno6c wykonania tego zadania,
- udzial Srodk6w wfasnych oraz innych 2r6deN finansowania.
s10.
Zleceniobiorcy sq zobowiqzani do:
1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysoko6ci innej niz
wnioskowana,
2. posiadania odrgbnego rachunku bankowego,
3. sporzqdzania i skladania sprawozdah z wykonania zadania publicznego w terminie
okreSlonym w umowie.

Wzor sprawozdania zostal okre6lony w Rozporzqdzeniu Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej zdnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
umow dotyczqcych realizacji zadafi publicznych oraz wzorow sprawozdan z
wykonania tych zada'i (Dz.U. z 2016r. po2.1300 ze zm.)
s11.
Zgodnie z ar1.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci pozytku
publicznego i o wolontariacie Gmina Trzciana zlecalqc zadania publiczne, ma pra\ /o
dokonac kontroli i oceny realizagi zadania, obejmujqce w szczegolnoSci: stan
realizacji, efektywnoSc, rzetelno66 ijakoS6 wykonania zadania, prawidtowoS6
wykorzystan ia Srod k ow oraz p rowadzen ie wymag a nej dokumentacj i.
Zalqczniki opublikowane w Dzienniku Ustaw 22016 r. poz.1300.

