Sztum, 02.02.2012r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.:Dz. U. z 2010
roku nr 234 poz. 1536z późn. zm.) oraz Uchwały XII/99/2011 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy
społecznej w 2012r.
1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych prowadzących
działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osób prawnych i jednostek
organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:
2.1.
zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych – organizowanie
pomocy żywnościowej dla dzieci i rodzin najuboższych poprzez zbiórkę i
dostarczanie żywności oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność pomocową na rzecz dzieci i rodzin najbardziej
potrzebujących,
2.2.
transport i przechowywanie żywności – zapewnienie transportu żywności
dla dzieci i rodzin najuboższych z terenu miasta i gminy Sztum oraz
przechowywanie żywności zgodnie z właściwymi przepisami,
2.3.
aktywizacja społeczna i integracja osób niewidomych – organizowanie
spotkań i imprez integrujących środowisko osób niewidomych,
2.4.
integracja osób starszych i niepełnosprawnych – organizowanie spotkań i
imprez integrujących środowisko osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w
2012r.: 8.500,00 zł, tj.:
- na zadanie 2.1., o którym mowa powyżej - 5.000,00 zł,
- na zadanie 2.2., o którym mowa powyżej - 1.500,00 zł,
- na zadanie 2.3., o którym mowa powyżej – 1.000,00 zł.
- na zadanie 2.4., o którym mowa powyżej – 1.000,00 zł.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy na realizację zadania do 31
grudnia 2012r.
Warunki realizacji zadania:
1) dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w
ogłoszeniu konkursowym,
2) zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sztum,
3) zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z
zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
4) przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, organ jednostki samorządu terytorialnego:
a) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia poprawną jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 w/w ustawy będą
realizować zadanie publiczne;
d) w przypadku o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany udział
środków finansowych własnych lub środków pochodzących z inny źródeł na realizację
zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i
zaakceptowanej przez Dyrektora Miejsk-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie oferty oraz zawartej umowy. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie
umowy pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Sztumie a
podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zastosowaniem przepisów:
- ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz.
U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2009r. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.)
5. Termin składania ofert:
1) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15
grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Otwarty konkurs ofert 2012 – pomoc społeczna” w sekretariacie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum (parter, pok. 11) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla
pocztowego) w terminie do dnia 05.03.2012r. do godz. 1200.
2) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i
prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających
ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta(ów).
3) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu
06.03.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie.
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lutego 2012r w
sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy
Komisji Konkursowej, Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z
dnia 01 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów, formy
zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania oraz niniejsze
ogłoszenie.
3) wyboru ofert dokona Dyrektor Miejsk-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w terminie do dnia
07.03.2012r.

7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2011
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2011r. Gmina Sztum przyznała dotację z budżetu na realizację zadań publicznych w
zakresie pomocy społecznej w wysokości 8.500,00 zł.

8. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum w pok. 13 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 640 55 63 i stronie
internetowej www.mgopssztum.pl.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Miasta i
Gminy Sztum pod adresem: www.sztum.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej –
bip.sztum.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego
konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia
konkursu.

