
                                                                              
                                                                                                                             

Ogłoszenie Nr 1 /2016                                                                                      
Burmistrza Piławy Górnej 

z dnia 12.01. 2016 r na realizację zadania publicznego 
w zakresie „Udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych 

oraz będących w trudnej sytuacji życiowej”. 
 

 Na podstawie art.5 ust.4 pkt 2 i art.13 ust.1 ustawy z dn 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014 poz.1118 ze zmianami) oraz Uchwały 
Nr 212/LVII/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dn.28 pażdziernika 2014 r w sprawie 
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Piława Górna z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 i 2016 r,  
Burmistrz Piławy Górnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego               
w zakresie „Udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz 
będących   w trudnej sytuacji życiowej”. 
 
I. Na realizację zadania przeznacza się ogółem 5.000,00 zł. 
1.Beneficjenci zadania; osoby starsze, niepełnosprawne, będące w trudnej sytuacji socjalno-
bytowej z terenu  Gminy Piława Górnej. 
2.Cele zadania: udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych dla osób 
niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niezaradnych życiowo ze względu na wiek, 
dofinansowanie wycieczek krajoznawczych i imprez kulturalnych organizowanych dla osób 
starszych, samotnych. 
 
II. Zasady przyznania dotacji; 
1.Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się          
o dotację. 
2.Podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać doświadczenie w organizacji tego typu 
zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej oraz wykwalifikowaną 
kadrę. 
3. Podmiot ubiegający się o dotacje jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji 
księgowej środków na realizację zadania. 
4.Termin realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania pomocy społecznej i działań na 
rzecz  osób starszych zostały przewidziane do realizacji w roku 2015 z zastrzeżeniem, że 
szczegółowe terminy, jak również warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie 
zawieranej po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie 
wzoru oferty realizowanego zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 
5.Oferty można składać na realizację  zadania wymienionego w niniejszym ogłoszeniu  do 
02.02.2016 r do godz.15.00 w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69. 
 
III .Kryteria i termin składania oraz rozpatrywania  ofert; 
1.Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 03.02.2016 roku  w Urzędzie Miasta w Piławie 
Górnej. 
2.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie na formularzu wg. obowiązującego 
wzoru, załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 
grudnia 2010 r(Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz  25). 
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3.Do oferty należy dołączyć aktualny wyciąg z rejestru, statut. 
4.Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza             
w drodze zarządzenia. 
5.Przy wyborze oferty komisja będzie się kierować możliwością  realizacji zadania, oceną 
kalkulacji kosztów realizacji zadania, zakresem finansowania zadania z innych źródeł, 
zgodnością oferty z zadaniem konkursu, ilością odbiorców z terenu Gminy Piława Górna, 
znajomością przez oferenta lokalnej specyfiki zadania. 

         
IV.Ogłoszenie wyników konkursu 
1.Wyniki rozpatrzonych ofert zostaną podane do wiadomości   w BIP i na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia konkursu. ofert. 
2.W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków 
przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość 
proporcjonalnego zmniejszenia dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.             
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do 
wnioskowanej przez oferentów, nie  będą oni związani złożonymi ofertami, natomiast będą 
zobowiązani do dokonania korekty kosztorysu ofertowego. 
 
 
V. Postanowienia końcowe 
1.Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego  wykonania zadania. 
2.O rozstrzygnięciu konkursu zostaną organizacje zostaną poinformowane . 
3.Przekazanie dotacji będzie uwarunkowane przyjęciem przez Burmistrza Piławy Górnej 
sprawozdań z realizacji projektów realizowanych w 2015r (dotyczy podmiotów, które 
otrzymały dotacje  w 2015 r).  
4. Burmistrz Piławy Górnej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub 
części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz 
terminu rozstrzygnięcia konkursu. 
 
                                                                      
 
 

 
                                                                                                          Burmistrz Piławy Górnej 
 
                                                                                                              Zuzanna  Bielawska 
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