
Wójt Gminy Świerklany

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizac zadania publicznego w 2010 roku 

w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

§ 1

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w Uchwale Rady Gminy 
Świerklany Nr XXXVI/213/09 z dnia 16.12.2009 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji

§ 2

Rodzaj zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

§ 3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 4

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane w okresie: w ciągu 2010 roku

§ 5

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

- pozyskiwanie żywności z Banku Żywności w ramach Programu PEAD

- załadunek, transport, rozładunek, przechowywanie pozyskanej żywności

- sukcesywna dystrybucja żywności dla mieszkańców Gminy Świerklany

§ 6

Wysokość dochodów publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 wynosi: 4.000,00 zł

Na zadanie publiczne tego samego rodzaju w 2009 roku przeznaczono kwotę 4.000,00 zł

§ 7 

Zasady przyznania dotacji:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – nazwa zadania..” w 



Urzędzie Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54 – biuro nr 21. W przypadku nadesłania 
koperty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy - w terminie do 15 luty 2010 r. 

Do oferty należy dołączyć

- aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i 
umocowanie osób go reprezentujących

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja 
dodatkowa – za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane 
jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu

- oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu 

§ 8 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz zasady przyznawania dotacji: 

1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

merytoryczne – zasięg i miejsce wykonywania zadania (oceniane w skali 0-3)

społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, 
zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali 0-2)

organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji  zadania, doświadczenie w 
dotychczasowej współpracy z gminą, współpraca z innymi podmiotami (ocena w skali 0-3)

finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji pod względem ich celowości, 
oszczędności i efektywność wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania (oceniane w 
skali 0-2)

analiza prawidłowości i terminowości rozliczania zadań w ubiegłych latach (ocena w skali 0-1)

Wymagany jest minimalny wkład własny podmiotu składającego ofertę w wysokości 10 % wnioskowanej kwoty 
dotacji.

2. Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Wójt 
Gminy Świerklany w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Oceniającego. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Świerklany. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

4. Podpisanie umów i przekazanie środków finansowych wyłonionym w konkursie podmiotom nastąpi 
pod warunkiem, że w budżecie Gminy Świerklany na 2010 rok zagwarantowane zostaną środki na 
realizację powyższego zadania. W razie nieuwzględnienia w budżecie odpowiednich środków 
finansowych, konkurs zostanie unieważniony w całości lub w części. 



5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. 
W konkursie może zostać wyłoniona więcej niż jedna najkorzystniejsza oferta. 

6. Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta przed 
rozpoczęciem zadania, pomiędzy Gminą Świerklany a oferentem. 

7. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana jest 
korekta kosztorysu lub harmonogramu realizacji zadania. 

8. W przypadku konieczności zmniejszenia dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent może 
negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia 22 lutego 2010 
roku. 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela się pod nr tel. 032 
43 27 518. 

 


