
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009
WÓJT GMINY RADŁÓW

Na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 późn. zm.).

Ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego 
przez  organizacje  pozarządowe  określone  w  art.  3  ust  3  ustawy  na  terenie  Gminy 
Radłów w zakresie pielęgnacji osób chorych starszych i niepełnosprawnych.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji 

zadania  publicznego  w  zakresie  pielęgnacji  ludzi  chorych  starszych  i  niepełnosprawnych 
wymagających pomocy osób trzecich.

Rodzaj zadania:
Wykonywanie  pielęgnacji  ludzi  chorych  starszych  i  niepełnosprawnych 

wymagających pomocy osób drugich.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 wynosi 42.000 zł

Zasady przyznania dotacji:

- zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem 
przepisów  art.16  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku 
publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych 
właściwych przepisów,  -  Wójt  Gminy przyznaje  dotacje  celowe na  realizację  ofert 
wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy,

- niewykorzystanie  kwoty  dotacji  podlegają  zwrotowi  na  rachunek  urzędu  gminy  w 
terminie  14  dnia  od  zakończenia  zadania  w  trakcie  roku  budżetowego  lub  do  15 
stycznia następnego roku kalendarzowego w przypadku zakończenia zadań zleconych 
do 31 grudnia danego roku,

- wykonuje zadanie samodzielnie,

- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

- zobowiązuje  się  do  prowadzenia  i  wyodrębnienia  w  ewidencji  księgowej  środków 
otrzymywanych na realizację umowy ( prowadzenie odrębnego konta bankowego).

Termin i warunki realizacji zadania.
- termin: 2009 r.

- beneficjanci  zadania:  osoby  bezdomne,  o  niskich  dochodach,  przewlekle  chore, 
niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich,

- miejsce realizacji zadania: Gmina Radłów,

- zadanie winno być realizowane z największą starannością zgodnie z zawartą umową 
oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.



Termin i warunki składania ofert:
W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:

- organizacje  pozarządowe  nie  będące  jednostkami  sektora  finansów  publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i  niedziałające w celu  osiągnięcia 
zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na 
podstawie przepisów ustaw  w tym fundacje  i  stowarzyszenia  prowadzące  określoną 
działalność  statutową  z  zastrzeżeniem,  o  którym  stanowi  art.  3  ust.  4  ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

-  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności, sumienia 
i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku 
publicznego w odpowiednim zakresie,

- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące określoną działalność 
statutową,

- Jednostki  organizacyjne  podlegające  organom administracji  publicznej  lub  przez  nie 
nadzorowane.

Oferty dotyczące powierzania lub wsparcia realizacji  publicznych zadań gminy w zakresie 
pielęgnacji osób chorych starszych i niepełnosprawnych należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia 
ogłoszenia konkursu do godz. 15:30 w sekretariacie urzędu gminy. O zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu oferty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania do druku stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 
roku  w  sprawie  wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego,  ramowego  wzoru  umowy
o wykonanie zadania ( Dz. U. Nr 264 poz. 2207 z dnia 30.12.2005r.)

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego 
dnia przyjmowania ofert. Wynik konkursu przekazany zostanie oferentom. Przy wyborze ofert 
brane będą pod uwagę (przykładowe) kryteria:

- Ocena możliwości realizacji zadania,

- Zawartość merytoryczna oferty,

- Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych,

- Ocena przedstawionych kosztów w stosunku do wysokości środków publicznych 
przeznaczonych na realizacje zadania,

- Starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z gminą
w ciągu ostatnich dwóch lat ,

-  Rzetelny budżet,

- Uregulowana sytuacja formalno-prawna składającego ofertę,

- Kompletność ofert i załączników,

-  Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta.

Wójt Gminy Radłów zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia 
terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.

Radłów, dnia 29 grudnia 2008r.
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