Załącznik do Zarządzenia Nr APS.45.2015.APS.II
Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 08 grudnia 2015 r.

Sztum, dnia 08 grudnia 2015 r.
DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZTUMIE
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Dz. U. poz. 163 z póź. zm.), art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2014r., poz. 1118), Uchwały Nr XVI.108.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12
listopada 2015 r. 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 2016”,
oraz w związku z upoważnieniem Nr OR.II.0052.45.1.2014 z dnia 11.03.2014r. Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w 2016 r.
1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
2. Przedmiot zleconego zadania publicznego.
Przedmiotem

zleconego

zadania

publicznego

jest

organizowanie

i

świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla ok. 5 osób z zaburzeniami psychicznymi
świadczonych w miejscu ich zamieszkania, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach
opiekuńczych, szpitalnych i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we
wszystkie dni tygodnia – specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
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Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami),
które stanowi załącznik do ogłoszenia określa rodzaje specjalistycznych usług
opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi, warunki i tryb
ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom
z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat. Zadanie to powinno być realizowane w oparciu o indywidualne potrzeby klienta
określone przez lekarza specjalistę i pracownika socjalnego, zgodnie z wydaną decyzją
administracyjną przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inną
upoważnioną osobę poprzez zapewnienie:
1) rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz
wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym
umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
- korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
- uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych,
- w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
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d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego
zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach
aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji
społecznej, klubach pracy,
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach
z pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie
finansowe;
2) pielęgnacji, jako wspierania procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgodnienie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich
stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także utrzymaniu
higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego

zmierzającego

do

wielostronnej

aktywizacji

osoby

korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) pomocy mieszkaniowej, w tym:
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a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem
domu;
5) dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
i rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie
mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 231 poz.
1375, z późn. zm.).
Usługi o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym określonym w ww. Rozporządzeniu.
Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Powierzenie w kwocie do 30 000,00 zł – ok. 1111 godzin dla ok 5 osób (na podstawie
projektu budżetu na 2016 r.):
1) Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
w roku 2016, zostanie uchwalona uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Sztumie na
rok 2016.
2) Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową i dotyczy pokrycia kosztów
realizacji zadania w przyjętej do obliczeń liczbie osób i godzin.
3) Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych
usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji
administracyjnej.
4) Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od przyznanych środków przez
Pomorski Urząd Wojewódzki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
4. Termin realizacji zadania:
Od chwili podpisania umowy na realizację zadania do dnia 31.12.2016r.
Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia
konkursu zmiany potrzeb w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zmiany
wysokości planowanych wydatków na ten cel.
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5. Warunki realizacji zadania:
1) Zlecenie zadań i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).
2) Przyznana dotacja na realizację zadania, płatna będzie w dwunastu transzach
miesięcznych do 10 dnia każdego następnego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia
2016 r. gdzie dotacja zostanie przekazana w bieżącym miesiącu. Wysokość
przekazanych środków uzależniona będzie od liczby świadczonych usług przez
oferenta w danym miesiącu. Uruchomienie kolejnej miesięcznej transzy dotacji
uzależnione będzie od przedłożenia przez oferenta pisemnego rozliczenia za poprzedni
miesiąc. Miesięczne rozliczenie oferent powinien dostarczyć do MGOPS w Sztumie
do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie miesięczne powinno zawierać zestawienie godzin świadczonych usług na
indywidualnej karcie klienta (dokument może być uwierzytelnioną kserokopią), na rzecz
którego świadczone były usługi (potwierdzeniem zrealizowanych usług u klienta będzie jego
podpis w wymienionej karcie). Przekazanie dotacji uzależnione będzie od otrzymania od
Wojewody Pomorskiego środków finansowych na ten cel, na warunkach określonych
w umowie o realizację zadania, zawartej pomiędzy Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie, a podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu
ofert.
3) Zlecone zadania mogą realizować oferenci, którzy prowadzą w sferze zadania
objętego konkursem działalność nieodpłatną i/lub odpłatną pożytku publicznego,
której zakres został wyodrębniony w statucie lub innym akcie wewnętrznym.
4) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wzorem ustalonym w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25), tj.
m.in.:
a) W ofercie „Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania” w punkcie IV. 1 i 2
należy sporządzić kosztorys na dany rok z zachowaniem numeracji i nazw pozycji
kosztorysowych. Kosztorys na rok 2016 musi być szczegółowy.
b) „Harmonogram planowanych działań” (w punkcie III.9 oferty) powinien być tak
szczegółowy, by umożliwić Zlecającemu kontrolę merytoryczną poszczególnych działań,
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podejmowanych przez oferenta w trakcie realizacji zadania. Każde działanie wykazane w
harmonogramie realizacji zadania musi być opisane w pkt III.8 oferty.
Harmonogram zawiera:
- informacje co, gdzie, kiedy i przez kogo będzie realizowane (miesiące, dni tygodnia,
godziny), z uwzględnieniem ewentualnych przerw w realizacji;
- harmonogram powinien obejmować pełen okres realizacji zadania;
- liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania według miar
adekwatnych do tego zadania, a określonych w kosztorysie (np. ilość godzin zajęć, ilość
wyjść, itp.) planowaną liczbę adresatów zadania w czasie jego realizacji.
W przypadku braku ww. informacji w punkcie III.9, oferta zostanie odrzucona na etapie
oceny merytorycznej.
c) „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” (pkt III.10 oferty) - należy
uwzględnić rezultaty wraz z opisem narzędzi ewaluacyjnych służących ich pomiarowi.
d) W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład w postaci świadczenia pracy
wolontariusza/pracy społecznej członków organizacji koniecznie jest przestrzeganie
warunków zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
e) Oferta musi gwarantować zapewnienie standardów realizacji zadania wynikających
z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
5) Świadczenie usług specjalistycznych, bytowych, opiekuńczych, wspomagających
i edukacyjnych musi odbywać się na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających - przy
uwzględnieniu wymogów wynikających m.in. z:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 163
z póz. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z
późn. zm.),
- innych przepisów właściwych do realizowania zleconego zadania.
6) Z organizacją, która będzie prowadziła zadanie objęte niniejszym postępowaniem
zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
7) Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań, o których mowa
w ogłoszeniu konkursowym.
8) zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
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9) zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi
umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
10) realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania
i publiczności.
11) przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, ocenie podlegają w szczególności:
a) możliwość realizacja zadania publicznego;
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu

do zakresu rzeczowego zadania;

c) poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, będą
realizować zadanie publiczne;
d) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków;
e) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez podmioty
zainteresowane, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Koszty realizacji zadania
Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
- niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem;
- racjonalne i efektywne oraz spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja
nakład/rezultat);
- faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem;
- odpowiednio udokumentowane;
- zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.
Koszty, które w szczególności będą mogły być sfinansowane z dotacji:
I. Koszty merytoryczne:
1. Wynagrodzenia pracowników merytorycznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS
2. Inne niezbędne do realizacji zadania koszty.
Uwaga: Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie
kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania tj. kosztów ilości przepracowanych
godzin usług opiekuńczych (z wyłączeniem m. in. kosztów dojazdu opiekuna do miejsca
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zamieszkania podopiecznego, kosztów utrzymania biura organizacji świadczącej usługi, tj.
kosztów rachunków telefonicznych, stałego czynszu, opłat za ogrzewanie, wodę, kosztów
utrzymania czystości itp., kosztów obsługi administracyjno – księgowej organizacji
świadczącej usługi, kosztów opłat bankowych ponoszonych przez organizację świadczącą
usługi).
7. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową
i zaakceptowanej przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie oferty oraz zawartej umowy. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie
powierzenia

realizacji

zadania

wraz

z udzieleniem

finansowanie

jego

realizacji

z zastosowaniem przepisów:
- ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z
późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 163
z póz. zm.),
- innych przepisów właściwych do realizowania zleconego zadania.
8. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego 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 na realizację zadania publicznego w ramach zadań z zakresu
pomocy społecznej”
Oferty należy składać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (parter, pok. 11) lub za pośrednictwem
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poczty (decyduje data wpływu do MGOPS w Sztumie) w terminie do dnia 29 grudnia
2015r. do godz. 15.00.
Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1. Aktualny odpis lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia aktualnego odpisu
potwierdzona za zgodność z oryginałem bądź odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta ze szczególnym uwzględnieniem składu
zarządu i sposobu reprezentacji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
3. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych
nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego).
4. Oświadczenie oferenta zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
5. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

9. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi:
W dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie, pok. nr 12.
2) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarządzenie Nr
APS.021.46.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz
uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz Zarządzenie Nr APS.021.45.2015
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 08 grudnia
2015 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów, formy zlecenia oraz wysokości
środków na poszczególne zadania oraz niniejsze ogłoszenie.
3) Wyboru ofert dokona Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w terminie do dnia 31 grudnia
2015r.
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10. W 2014 r. przekazane środki finansowe na realizację tego samego rodzaju zadania, co
objęte jest niniejszym konkursem, wynosiły: 19 237,50 zł. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do
30 listopada 2015 r. przekazane środki finansowe na realizację tego samego rodzaju zadania,
co objęte jest niniejszym konkursem, wynosiły: 23 544,00 zł.

11. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w pok.
13, telefonicznie pod numerem: (055) 640 55 63 oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej: n.walczykowska@mgopssztum.pl
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Sztum, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, na
stronie internetowej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie:

www.mgopssztum.pl, stronie Miasta i Gminy Sztum www.sztum.pl, oraz Biuletynie
Informacji Publicznej – bip.sztum.pl.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zastrzega sobie prawo
do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu
rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
mgr Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
…………………………………
pieczątka organizacji

Sztum, dnia……………………..

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
O ŚWIAD C Z E N I E O FE R E NTA
W związku z ubieganiem się o wsparcie/powierzenie* zadania publicznego
………………………………………………………………………………………...w okresie
od………………..do…………………, realizowanego przez naszą organizację, składamy
następujące oświadczenie:
Niżej podpisane osoby, posiadające prawo do składania oświadczeń woli oświadczają, że ww.
organizacja:
1. nie posiada/posiada* zaległości wobec Miasta i Gminy Sztum z tytułu podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków
transportowych;
2. nie posiada/posiada* zaległości wobec Miasta i Gminy Sztum z tytułu najmu lub
bezumownego zajmowania lokalu użytkowego;
3. nie posiada/posiada* zaległości wobec Miasta i Gminy Sztum z tytułu użytkowania
wieczystego lub dzierżawy gruntu;
4. nie zalega/zalega* z podatkami we właściwym dla organizacji Urzędzie Skarbowym;
5. nie zalega/zalega* ze składkami na ubezpieczenie (ZUS);
6. korzystała/nie korzystała* ze środków finansowych Miasta i Gminy Sztum w ciągu
ostatnich 3 lat i wywiązała/nie wywiązała się z umów na wykonanie zadania
publicznego*;
*

niepotrzebne skreślić lub usunąć.
W przypadku, gdy oferent posiada zaległości, o których mowa w pkt 1 – 5, do oświadczenia należy
dołączyć krótką informacje o zaległościach mogącą wpłynąć na ocenę wiarygodności finansowej oferenta.
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7. składa załączniki/nie składa załączników* w formie kserokopii i poświadcza
zgodność złożonych kopii z oryginałem*.
Osoby składające oświadczenie:
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