GMINA KRZYŻANOWICE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2009 roku
o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Krzyżanowice
w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

§1
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych
Gminy Krzyżanowice w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych określonych w „Programie współpracy Gminy Krzyżanowice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy na
2010 rok”.
§2
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się w okresie od dnia
podpisania umowy do 20 grudnia 2010 roku.
§3
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze pomocy
społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96,
poz. 873 z późniejszymi zmianami),
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§4
1. Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:
1) organizowanie opieki pielęgnacyjnej i medycznej w domu chorego,
2) wykonywanie podstawowych badań w domu chorego (badanie ciśnienia, pobór krwi
do badania, itd.),
3) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnym w domu oraz
w gabinecie Stacji CARITAS,
4) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w gabinecie Stacji CARITAS chorym
skierowanych przez lekarzy SP ZLA,
5) tworzenie i rozbudowę systemów informacji o wolontariacie w gminie,
6) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, druków
ulotnych o działalności grup charytatywnych i wolontariuszach na terenie gminy,
7) wymianę doświadczeń w zakresie pomocy społecznej i opieki nad ludźmi
niepełnosprawnymi,
8) prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych w celu przygotowania ich do
wykonywania podstawowych czynności życiowych,
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9) organizacja opieki nad osobami z niedorozwojem umysłowym z terenu Gminy
Krzyżanowice.
2. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne lub regionalne.
§5
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Wójt Gminy Krzyżanowice przeznacza kwotę
108.000,00 zł.
§6
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005
roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2005 roku, Nr 264, poz. 2207) w Urzędzie Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5
pokój nr 15.
2. Oferta, o której mowa w pkt. 1 winna być rozszerzona o wymagane załączniki (aktualny
odpis z rejestru ważny 3 miesiące, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009).
3. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach.
4. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11 stycznia 2010 roku.
§7
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczne (opieka nad ludźmi obłożnie chorymi w domu, wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych i medycznych zleconych przez lekarzy, podawanie lekarstw,
zapewnienie opieki dla osób z niedorozwojem umysłowym z terenu gminy wraz
z prowadzeniem warsztatów przygotowujących ich do samodzielnego życia),
2) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów
do zamierzonych efektów i celów),
3) inne źródła (finansowania poza dotacją z budżetu).
§8
1. Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych.
2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
1) zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,
2) zakup środków medycznych i opatrunkowych,
3) zakup paliwa do samochodów używanych do wykonania zadania objętego ofertą,
4) zakup materiałów biurowych, środków czystości niezbędnych do wykonania
zadania,
5) częściowe koszty wynagrodzeń pielęgniarek i rehabilitanta,
6) koszty promocji przedsięwzięcia,
7) koszty mediów dotyczących pomieszczeń używanych do wykonywania zadania
(woda, gaz, prąd),
8) koszty przewozu osób do ośrodków opiekuńczych i w celu wykonania zabiegów
i innych czynności związanych z realizacją zadania.
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§9
1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej.
3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
§ 10
1. Oferty będą rozpatrywane przez Wójta Gminy raz w roku.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2010 roku.
§ 11
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji projektu,
umowy pomiędzy Gmina Krzyżanowice a podmiotem składającym ofertę lub jednostką
samorządu terytorialnego.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) Posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
2) Aktualna karta wzorów podpisu w banku zgodnie ze statutem i wypisem z rejestracji
podmiotu ubiegającego się o dotację (przed podpisaniem umowy należy przedłożyć
kserokopię kart wzoru podpisów).
§ 12
Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kwoty, której mowa
w § 5 w przypadku uchwalenia innej kwoty na w/w cel przez Radę Gminy Krzyżanowice.

Lista podmiotów dofinansowanych przez Gminę Krzyżanowice w otwartym konkursie ofert na
zadania publiczne Gminy Krzyżanowice w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania
na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 roku dostępna będzie w Internecie na stronie:
bip.krzyzanowice.pl

Wójt Gminy Krzyżanowice
/ - / Leonard Fulneczek
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