ZARZĄDZENIE NR 387/2021
WÓJTA GMINY WYRY
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r.
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy
osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych osób i rodzin.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Wójt Gminy Wyry
§ 1. 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyry;
3) na stronie internetowej Gminy Wyry.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyrach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasoł
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Załącznik do zarządzenia Nr 387/2021
Wójta Gminy Wyry
z dnia 22 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) - Wójt Gminy Wyry ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz
wyrównywania szans tych osób i rodzin.
I. Rodzaj zadania:
pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych osób i rodzin poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności
przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie
działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi
w programie.
II. Wysokość środków publicznych, które Gmina Wyry ma zamiar
przeznaczyć na realizację zadania
Na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Gmina Wyry
planuje przeznaczyć kwotę 4500,00 zł.
W 2021 r. na zadanie tego samego rodzaju przeznaczono kwotę 4500,00 zł.
III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
Konkurs skierowany jest do podmiotów statutowo działających między innymi
w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, organizacji
pozarządowych
oraz
osób
prawnych
i jednostek
wskazanych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.),
zarejestrowanych w Polsce.
W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższy
wymóg.
IV.

Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania
publicznego.
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2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wyry, po zapoznaniu
się z opinią Komisji Konkursowej.
3. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana. W tej sytuacji
przed zawarciem umowy, oferent zobowiązany jest do niezwłocznego
dostarczenia zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego.
4. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na wydatki związane
z realizowanym zadaniem.
5. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do
przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2057).
V. Termin i warunki składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na formularzu
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Oferty, które nie zostaną
złożone na ww. formularzu nie będą podlegać ocenie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego
formularza oferty podpisanego czytelnie przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru
Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny
podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia
2022 roku do godz. 15:00 do Urzędu Gminy w Wyrach, ul. Główna 133.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego przedsięwzięcia z zakresu
pomocy społecznej dotyczy dana oferta.
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji,
b) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu
art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu
do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub podpisane przez osoby
nieuprawnione nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.
7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
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1. Oferty złożone do konkursu będą opiniowane przez komisję konkursową
powołaną przez Wójta Gminy Wyry.
2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z celami konkursu, właściwy dobór adresatów zadania (0 6 punktów)
b) kalkulacja kosztów – spójność budżetu ze szczegółowym opisem zadania, czy
proponowane koszty pozwalają na prawidłową realizacji zadania, przejrzystość
kosztorysu, wysokość wkładu własnego (0 - 10 punktów)
c) zawartość merytoryczna – spójność zaplanowanych działań, czy proponowane
działania odpowiadają na potrzeby adresatów zadania, realna możliwość
planowanych działań, czy planowane działania pozwalają na osiągnięcie
zamierzonych rezultatów (0 – 10)
d) doświadczenie i potencjał organizacyjny w tym doświadczenie w realizacji
zadań podobnego typu – zasoby kadrowe, zasoby rzeczowe (0 – 6 punktów)
e) rzetelność i terminowość oferenta przy realizacji zadania publicznego
w poprzednich latach (0 – 6 punktów)
3. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi
38 punktów, natomiast minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do
otrzymania dotacji wynosi 20 punktów.
VII.

Termin dokonania wyboru ofert

1. Wybór ofert nastąpi w terminie 5 dni od dnia zakończenia terminu na
składanie ofert.
VIII. Termin i warunki realizacji zadania
1. Warunkiem zawarcia umowy jest - wskazanie rachunku bankowego na
który zostanie przekazana dotacja.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Wyry oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry.
3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się
w terminie od dnia podpisania umowy i zakończyć najpóźniej z dniem
30.06.2022 r.
IX. Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
oraz w roku poprzednim
Kwota dotacji nie może przekraczać przeznaczonych na to zadanie środków
określonych w konkursie ofert.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 892A02D3-8B75-4BCA-B3D3-7CA232199166. Przyjęty

Strona 3

