Ogłoszenie
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego
Gminy Jasień w 2015 r.
z dnia 3 kwietnia 2015 r.
Burmistrz Jasienia, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku
z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.):
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej:
- we wsi Jaryszów – liczba miejsc: 15,
- we wsi Jabłoniec – liczba miejsc: 15,
- we wsi Guzów – liczba miejsc: 15,
- we wsi Zabłocie - liczba miejsc: 15.
I. Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (zwana dalej: placówką) powinna zapewnić
w szczególności:
- opiekę i wychowanie,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
II. Jedna oferta może dotyczyć prowadzenia więcej niż jednej placówki.
III. Kwota dotacji na prowadzenie jednej placówki wynosić będzie: 3.380 zł (słownie: trzy tysiące
trzysta osiemdziesiąt złotych).
IV. Koszty kwalifikowane obejmują m.in.:
a) wynagrodzenie kierownika / wychowawcy placówki; osoby te zobowiązane są posiadać
odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25-26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
b) zakup materiałów / pomocy dydaktycznych (np. gry planszowe),
c) zakup materiałów piśmienniczo-papierniczych i plastycznych,
d) zakup drobnego sprzętu sportowego (np. piłki, skakanki, paletki),
e) zakup środków czystości i higienicznych,
f) koszt obsługi księgowej – nie więcej jednak niż 8 % dotacji.
V. Koszty kwalifikowane powinny być:
a) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
b) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
VI. Oferty w konkursie mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, zwane dalej organizacjami. Organizacje nie muszą posiadać statutu
organizacji pożytku publicznego.
Oferta powinna zostać przygotowana na podstawie wzoru sprawozdania zawartego
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i powinna
zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji (w tym określenie
przebiegu zajęć, propozycje współpracy z szkołą i rodzicami, prowadzenie rejestru dzieci);
b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
c) informację o wcześniejszej działalności organizacji w zakresie zadania, którego dotyczy zadanie
publiczne;
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
pochodzących z innych źródeł.
Organizacja, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy z Burmistrzem
Jasienia.
Wzory wniosku do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.jasien.com.pl (zakładka
Organizacje Pozarządowe).
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
VII. Placówka winna być otwarta dwa razy w tygodniu, w godzinach od 17:00 do 19:00, w okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2015 r.
Gmina Jasień zapewni organizacji pomieszczenie do realizacji zadania.
Organizacja powinna dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania oraz
odpowiednim wyposażeniem.
VIII. Termin składania ofert do dnia 23 marca 2015 r., do godz.: 15:00.
IX. W ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert Burmistrz Jasienia ogłosi decyzję o wyborze
oferty.
Lista podmiotów wybrana przez Burmistrza Jasienia wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Jasieniu, na stronie www.bip.jasien.pl, a także na stronie www.jasien.com.pl
(w zakładce organizacje pozarządowe).
Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę:
- możliwości realizacji zadania,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania,
- posiadane środki własne,
- zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu,
- atrakcyjność proponowanej pracy z dziećmi,
- wcześniejsze doświadczenie z pracą z dziećmi.
VI. Ofertę należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Jasieniu w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia
2015 r. do godz. 15:00 z adnotacją: „Konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie
placówki wsparcia dziennego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015 r., o godz.: 10.00.
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