Zarządzenie Nr 0r 0050.4.2021
Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej
Na podstawie art. 11 ust.1, ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057) oraz Uchwały
Nr XXIII/159/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. zarządza się co następuje:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy Murów
z ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2021 rok.
Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Karta oceny projektu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.murow.pl .
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
/-/ Michał Golenia

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
od dnia 21.01.2021r. do 11.02.2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów
Nr Or.0050.4.2021 z dnia 21.01.2021r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Wójt Gminy Murów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy
Murów z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2021

I.

Podmioty uprawnione:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o
których mowa w art.3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

II. Rodzaj zadania:
 pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku
domowym, opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi,
niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie
poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji zdrowia, świadczenie czynności
pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym,
 rehabilitacja lecznicza dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie
Gminy Murów wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego
III. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
175.000,00 zł.
IV.

Zasady przyznawania dotacji:
podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego powinien posiadać niezbędne
doświadczenie w organizacji w/w zadań, zasoby osobowe oraz rzeczowe,
 dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy na realizację
zadania (zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 przyznana dotacja może być przeznaczona tylko na potrzeby konieczne do realizacji
przedmiotowego zadania,
 z dotacji nie mogą być pokrywane remonty budynków oraz naprawy samochodów
służbowych
 w zawartych umowach dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi
pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie
będzie uznane za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zwiększy się o więcej
niż 10 %.





Podmiot jest zobowiązany zapewnić wkład własny. Do wkładu własnego zalicza się
udokumentowany wkład własny finansowy i / lub osobowy.
Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do realizacji zadania
publicznego

V. Termin i warunki realizacji zadania:






realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
30 grudnia 2021 r.,
zadanie winno być realizowane przez podmiot składający ofertę, zgodnie z zawartą
umową oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
koszty realizacji zadania mogą być dokonywane przez oferenta dopiero po popisaniu
umowy,
za środki własne i środki pochodzące z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu
rzeczowego. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie
w części opisowej zadania, bez ujawnienia go w kosztorysie.

VI. Termin składania ofert:
 oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu
w kopercie z napisem - konkurs ofert pt.- „Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz pomocy społecznej na 2021 r” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
 oferta powinna być sporządzona wg. wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018
roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. z 2018, poz. 2057/
 oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
 Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
innego rejestru lub ewidencji oraz kopię aktualnego statutu lub innego dokumentu
zawierającego zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji
potwierdzone za zgodność z oryginałem.,
 oświadczenie o aktualnie posiadanym rachunku bankowym przeznaczonym na rozliczanie
związane z otrzymaną dotacją.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
1. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Murów zaopiniuje złożone oferty.
Oferty niespełniające warunków formalnych (złożone po terminie, na innym formularzu
lub bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.
2. Oferty spełniające wymogi formalne komisja ocenia na podstawie karty oceny projektu
stanowiącej załącznik nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050.4.2021 w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i
promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.
3. Złożenie oferty o środki finansowe z budżetu Gminy Murów nie gwarantuje przyznania
dotacji, jak również środków w wysokości, o którą występuje oferent
4.
5.
6.
7.

Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Murów.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert
Wyniki konkursu opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Gminę Murów w/w zadania publicznego w przednich
latach:
Kwota udzielonej dotacji w roku 2020 – 170.000,00 zł.
Kwota udzielonej dotacji w roku 2019 – 155.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów
Nr Or 0050.4.2021 z dnia 21.01.2021r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy
społecznej na rok 2021

KARTA OCENY PROJEKTU
OGÓLNE DANE DOT. OFERTY

1.

Nazwa zadania określonego
w konkursie

2.

Nazwa i adres organizacji

„Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2021 r.”

KRYTERIA OCENY
Max liczba

OCENA OFERTY DOKONYWANA W OPARCIU O:

Przyznane punkty
punktów

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w przypadku oferenta, który w latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych
- rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków
2 Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (efektywność,
oszczędność, rzetelność, poprawność i kompletność)
3. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie
( sposób realizacji zadania, rodzaj i ilość proponowanych świadczeń, potencjalna ilość objętych zadaniem,
posiadane zasoby kadrowe).
4. Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania.
Planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków

20

30

20

30

Uwagi dotyczące oceny

Podpisy członków komisji oceniających ofertę:
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(podpis przewodniczącego komisji)

