
zARzĄDzENlE NR 8/2014

WOJTA GMINY neŃsxł wleŚ z dnia 9 stycznia 20'l4r.

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ań.3 ust.3 ustawy z dnia24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o woIontariacie

Na podstawie ań.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminnym(Dz' lJ z
2OO1r. Nr 142,poz.1591 zpoŹn.zm.),art.11 ust.1 pkt.1,ust'2 i ań.13 tlstawy zdnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie (Dz' U. z2010r.Nr 234, poz'1536 z
póżn.zm.) zarządzam co następuje

s1

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwańym konkursie ofert na realizację
przez organizaĄe pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu
ochrony ,promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych

s2

ogłoszenie konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

s3
Do konkursu mogą przystąpiÓ organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa W

ań.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r' o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie, prowadzące działalnoŚć statutowąw dziedzinie objętej konkursem

s4

ogłoszenie o otwańym konkursie ofeń, o którym mowa W s 'l podlega zamieszczeniu w
Biuletynie lnformacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w ReńskiejWsi orazna stronie internetowej www.renskawies.pl

s5

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia



KONKURS OFERT

WoJT GMINY REŃSKA WEŚ

ogłasza konkurs ofeń na dotację z budżetu Gminy Reńska Wieś na realizację zadania z

zakresu ochrony, promocji idrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych

RODZAJ ZADANIA
l.Zadanie obejmuje:
_ pielęgnacja w śródowisku domowym osób chorych ,niepełnosprawnych samotnych,

starszych
- poraónictwo W sprawach medycznych ,higieny i odżywiania,
- wypoŻyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
- opieka paliatywna,
_ usługizabiegowe,
- działalnośc edukacyjna, profilaktyczna

TERMTN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.Termin realizaĄizadania od zawarcia umowy o dotację do 31 '12'2014r'
2.W roku 2014 na realizację zadania plzeznacza się środki w wysokości 2'8.000,00 zł

3.Dotacja na realizaĄę tesjó samego zadaniaw 2013r. wyniosła27 '000,00 zł

4.Szczógółowe waruńi<i r&lizac;i źadania zostaną określone w umowie o wykonanie

zadania publicznego.
S.Szczegółowe zaśad y przyznawania dotacji zawańe są w ustawie z dnia 24.04.2003r.

o działalńości pożytku publicznego i wolontariacie.

WYMOGI OFERTY
oferta konkursowa powinna spełniac wymagania opisane w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalnoŚci pozytku publicznego iwolontariacie (Dz. U. z2010r' Nr 96 ,poz.873
zpożn.zm') orazrozporządzenia Minisira Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej zdnia

15 grudnia 2Q1Or' (Dz 'U .Nr 6,poz.25) w sprawie wzoru ofeńy i ramowego Wzoru umowy

dotlczących realizacji zadania pub|iczneg o olazwzoru sprawozdania z wykonania tego

zadania

KRYTERIA VVYBORU OFERTY
1.ocena moŻliwości realizaĄi zadania przez starający się o pzyznanie dotacji podmiotowej

2.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania ,w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania.
3.Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizaĄę zadania.

TERMIN SKŁADANIA oFERT l TRYB WYBoRU
1.ofertę konkursową na realizację wyzej wymienionych zadań naleŻy złoŻyć w zamkniętej

kopercie z napisem konkurs na realizacje zada1lirg9ł{r'y.ĘYb]9'j!9o^:TANlE Z
ZAKRESU ocHRoNY ,PRoMocJl ZDRoW|A l DZIAŁAN NA RZEŻZ osoB
NIEPEŁNoSPRAWNYCH" W formie pisemnej pod rygorem niewaŻności w

niepzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o ktorym

mowa w pkt 3 wSekretariacie Uzędu Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka '1 lub przesłaÓ

pocztąna adres: Urząd Gminy 47-208 Reńska Wieś ,ul. Pawłowicka 1

2.Do ofeń naleŻy dołączyc:
1).Kopię aktualnego oopl'u z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji,

zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
2).sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni
3).rachunek wyników i bilans za rok poprzedni



3.Konkurs ofeń ogłasza się:
1).w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzędu Gminy Reńska WieŚ
2)'na tablicy ogłoszeń Uzędu Gminy Reńska Wieś
3).na stronie internetowej Uzędu Gminy Reńska WieŚj ofertv niekompletne oraz otzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
5'Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrywania wniosków na dotację z budzetu gminyReńska Wieś na 2O14r. Wójt Gminy Reńska wi"s pońóia romis;ę konkursową"6'oferty na realizację.zadań będąrozpatrzone w terminie 7 dni od upływu terminuokreślonego do składania ofeń.

Wójt Gminy


