
UCHWAŁA Nr 47l s l 2013
ZARZĄDU POWIATU GRUD ZIĄD ZKIB GO

z dnia ż0 marca2013 r.

w sPrawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zarJania publicznego
rwiązanego z realŁacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sietpnta 1997 r, o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. tJ. z2OI1 r. Nr 127,
Poz.72I,Nr 171, poz.I076,Nr209, poz.1243iI244,Nr291, poz.I7OJ,z2012r.poz.986i
1456 oraz z2013 r. poz,73), art. 11 ust, 2 i art. 13 ustawy z dnta 24 kwietnia2003 t. o
działalnoŚci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U, z2OI0 r. Nr 234, poz. 1536 oruz z
20II r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.7211, Nr 208, poz, I24I, Nr 209,
poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.1. OgŁasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadanta publicznego

związanego z rcalizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 przęz otgantzacje

Pozaruądowe i irure podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta 24 kwietnia}O)3 r.

o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w zakresię działalności na rzecz osób

niepełnosprawnych.

2. ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznikdo uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, fl& stronie internetowej

www,po wiatgrudzi adzki .pl oraz na stronie www.bip.powiatgrudziadzki.pl.

Zarząrl Powiatu:
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Załącznlk

douchwałyNr 4'7l g l2013

Zar ządu P ow iatu Grud zi ąd zkie go

zdnialj marca2013 r.

Działając na podstawie ar1. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia I99] r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oIaz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U, z 2011 r. Nr 127,
poz.72l,Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i I244,Nr 291, poz. 1707, z20I2 r. poz" 986 i
1456 oraz z2013 r. poz.73), art. 11 ust. 2 t art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o
działalności pożl,tku publicznego i o wolontariacię (Dz. U. z2010 r. Nr 234, poz.1536 oraz z
ż0II r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. I2I1, Nr 208, poz. l24l, Nr 209,
poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378)

Zarząd, Powiatu Gru dziądzkie g o

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z rea|izacją
zadań samorządu powiatowego w roku 2013 w zakresie:

DZIAł,ALNOŚCI NA RZECZ OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. Rodzaje zadań objęte konkursem.
Przedmiotem koŃursu jest realizacj a zadańa
niepełnosprawnych", W ramach otwarlego
następuj ących rodzaj ów zadń:

publicmego z zakresu ,,Działalności na rzecz osób
koŃursu ofert przewiduje się dofinansowanie

a) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęó,I<tore mają na celu nabyłvanie, rozwijanie
i podtrrymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacj ę zadania.

Na realizację w/w zadańa, zgodnie z uchwałą nrXW5l2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z
dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON
przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 20l3r. plarruje się przeznaczyc kwotę w
wysokości 5 500 zł.

III. Zasady pyzyznawania dotacji.
I. Zlecente realtzacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadanla.
2. Zlecęntę zadanta i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem
przepisów ustawy z dtia 24 kwiętnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pożn. zm.).
3. Dotacja przyznana zostanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
wyłonionym w konkutsie, prowadzącym działalność statutową w dziędzinie objętej
konkursem.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne zpTzyznaniem dofinansowania.
5. Wysokość dotacji moze byc niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferenci zobowiązani są:



I) Przedłożyó aktualizację harmonogramu i kosztorysl realizacji zadania z uwzględnieniem
wysokości przyznanej dotacji lub
2) pisemnie poinformowac o ręzygnacjt zrealtzacji zadania.
6. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego możę odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursię przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okażę się,
iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w oferciÓ,
Podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodnośc merytoryczną lub
finansową oferenta.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozltczanta zadanta
reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Grudziądzkiego,
sPorządzona zgodnie z ramowym wzorem określonym w załącznlku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2OI0 r. w spriwie wzoru
ofertY i ramowego wzoru umowy dotyczących ręalizacji zad,ania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz,I]. z20l1 r. Nr 6, poz. 25).

IV. Termin i warunki realizacji zadań.
l. Zadańe należy złęaltzować w roku 2013, przy czym początek realizacji zadanta opisanego
w ofercie powinien następować nie wcześniej niz 30 dni od ostatniego dnia terminu składania
ofeń. Dotacja musi byó wykorzystananie później niz do dnia 31 grudnia 2OI3 r.
2, szczegółowy termin wykonania zadaniaokreślony zostanie w umowie.
3. Zadanie winno być zrealtzowane z najwyższą stararrnością zgodnie z zawartąumową oraz
obowią7ującyni standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie,

V.Teminskładania ofeń
1. W konkursie mogąbtac udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwrctnia 2003 r. o działa\ności pozytku publicmego i o wolontariacie (Dz.IJ. z 2O1O r.
Nr 234, poz.1536 zpóźn. zm.).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty
realtzacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeńu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnta 15 grudnia 20IO r, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umOWY dotyczących realtzacji zadania publicznego oTaz wzolu sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi w w/w
wzorze załącznlkami.
3. Oferta powinna zawieraó w szczęgolności:
I) szczegołowy zakres tzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; .

2) termin i miejsce realizacji zadanta publicznego;
3 ) kalkul acj Q przewi dywanych ko sztó w r e altzacji zad,ania pub 1 iczne go ;

4) informację o wcześniejszej działalnośct organizacjt pozarządowej lub podmiotów
wYmienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego d,otyczy zadanie
publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków

zapewniających
finansowych na

r e alizacj ę d ane g o zadania p o cho dz ąc y ch z innych źr o d,eł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
7) inne informacje, dokumenty dotyczące wnioskodawcy lub
wynikające zę wzoru oferty.
4. OfertY muSZą być podpisane pIzez osobę/osoby, które zgodnie z postanowieniami
statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania Oferenta i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
5, Kserokopie zilączanych do oferty dokumentów musząbyć czytelnę orazpotwierdzone za
zgodnośó z oryginaŁem przęz osobę upowaznioną do podpisania oferty.

zadania publicznego;
przedkładanej oferty,



6.0fertY należY składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
ul, MałomłYnska 1, 86-300 Grudziądz,.pok. 18, w zamkniętych kopertach, opatrzonych
napisem ,,KONKURS - DZIAŁALNOŚC NA RZECZ oSoB 

-NIEpEŁŃOSpRAWNyCH,,

osobiŚcie lub drogąPocztową (decyduje data wpływu) w terminie 2I dni od dnia ukazania się
ogłoszenia , zamieszczonego w sposób zgodny z postanowieniami § 3 uchwały. o
zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do urzędu ruU data stempla
pocztowego.
7.Druk ofertY realizacji zadania publicznego mozna otrzymac w Powiatowym Centrum
PomocY Rodzinie w Grudziądzu, ul. MałomĘńska 1, pok. 18. Wzór oferly dostępny jest
równiez w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiatgrrrdziadzki.pi , a także na
stro ni e intemeto wej powi atu grudziądzki e go : www. p o wi at gi.rclz i ad zk i . p i -8.WszYstkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane pTzez osobę
PodPisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane jedyni" prr"i czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
9,OfertY złożonę na innych drukach hlb złożone po terminie zostaną odrzuconę z przyczyn
formalnych.
10.W PrzYPadku złożęnia oferty niekompletnej oferent zostanie węzwany do uzupełnienia
braków w dokumentacji w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji Ó konieczności ich
uzuPełnienia a nie usunięcie ich w/w terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty
zprzyazyn formalnych.
11.Oferenci, którYch oferty zostaną odrzucone, otrzymają pisemne powiadomienie
o powodzie odrzucenia.

VI. TrYb i kryteria stosowane pru},wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofeń.
1. WYbór ofert zostanie dokonany w ciągu 2I dnl od upływu terminu na składanie ofert.
2. ZłoŻone ofertY opiniowane będą ptzez Komisję konkursową. Skład komisji konkursowej
orazregulamin jej pracy określi Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w drodze uńwały.
3, Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert (skala punktowa 0 - 5 pkt,):
1) kalkulacja kosźów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzęczowego zadania;
2) ProPonowana jakoŚĆ wykonaniazadania i kwalif,rkacje osób, przy udziale których za4ańę
będzie realizowane;
3) Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źró deł na r ealtzacj ę zadańapublicznego - minimum 1 0 % ;4) możliwość realizacj t zadaniapublicznego;
5) PlanowanY wkład rzęczow, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracaspołeczna
członków;
6) analtza i ocena realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku organizacji
PozarządowYch lub Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w- iatach poprzedniń
realizowałY zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminow ośó Óriz sposób
rozltczenia otrzymanych na ten cel środków.
4, Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podejmuje ostatecznądecyzjęw sprawie wyboru ofert i
wYsokoŚci dotacji na rcalizację zadania w formie uchwały, ,ru podstu*ie opinii komisji
konkursowej.
5. zarząd powiatu Grudziądzkiego unieważni konkurs, jezeli:
1 ) nie zostanie złożona żadnaoferta;
2) Żadtaze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartychw ogłoszeniu o konkursie.
6. WYniki konkursu lub informacja o unieważnieniu zamie szQzona zostanie na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, w Biuletynie Informacji publicznej:
www.biP.Powiatqrudziadzki.pl oTM na stronie internetowej powiafu giudziądzkiegÓ:
www.powiaterudzi adzk i.pI



7. Ponadto oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia
złożonych ofert.

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i rwiązaiez nimi koszĘ, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych
organŁacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku ogłoszenia otwartego koŃursu nie zlecano organizacjom pozarządowym
i Podmiotom, o których mowa w art, 3 ust. 3 realizacji ziaal p.rbli.rrry"h z zakręsu
Działalno śc i na rzęcz o sób ni ep ełno sprawnych.

W 2012 roku Przekazano dotację z zahęsu Działalnoś ci narzecz osób niepełnosprawnych w
wYsokoŚci 5 000 zł - PolsktZwiązekNiewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski z siedzibąw
Bydgoszczy.
VIII. Postanowienia końcowe.
Oferenci Przed przystąpieniem do konkursu powinni zapoznaó się z następującymi
dokumentami:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontartacie (Dz,IJ. z2010 r. Nr 234, poz.1536 zpożn, zm);
2) Rozpotządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sPrawie wzont oferty i ramowego wzoru umowy d,otyczących realizacji
zadania Publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadanta (Dz. U,
z20II r. Nr 6, poz,25);
3) Uchwałą Nr XIV/39120I2 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2012 r.
w sPrawie Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z otganizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na rok 2013.
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