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Zarzqdzenie Nr
,12014
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia .Ls 2.; .%:&?broku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadari publicznych w 2014
roku przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia dzialalnokci
poiytku publicznego dzialajqce na terenie miasta Sanoka
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2013r. poz. 594 z poin. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziaialnoScipozytktl publicznego i o wolontariucie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z p0in.m.)
oraz uchwa'ry Nr Ll412113 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 pazdziernika 20 13r. w sprawie uchwalenia
,,Programu wspdt'pracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
uprawnionymi do prowadzenia dziaialrioici pozytku publicznego na rok 2014" zarzqdzam co
nastqpuje:
§1
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadan publicznych:
1) Zadanie 1 - Japewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie dzialania taini
dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odziezy)";
2) Zadanie 2 - ,,Zapewnienie schronienia, ubrania i posilku osobom bezdomnym wymagajqcym
stalej opieki ze wzglgdu na wiek, chorobg lub niepelnosprawnoiC, wsparcie w wychodzeniu
z bezdomnoici";
3) Zadanie 3 - ,,Wspieranie dziatalnoici statutowej organizacji skupiajqcych kombatantow";
4) Zadanie 4 - ,,Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Zywnoiciowej - PEAD";
5) Zadanie 5 - ,,Prowadzenie dzialan ukierunkowanych na poprawg sprawnoici intelektualnej
i aktywnoici zyciowej osob starszych";
6) Zadanie 6 - ,,Wspieranie dziatalnoici Klubow Seniora";
7) Zadanie 7 - ,,Integracja i aktywizacja irodowisk osob niepelnosprawnych z dysfunkcjq
narzqdu shchu i wzroku - dzialania zapobiegajqce izolacji i marginalizacji";
8) Zadanie 8 -,,Partnerstwo rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym - miqdzynarodowa wymiana
doiwiadczen w zakresie konstruktywnych rozwiqzan majqcych na celu poprawe spotecznego
hnkcjonowania rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym";
9) Zadanie 9 - ,,Wspieranie dziatalnoici rekreacyjno-rehabilitacyjnej na rzecz osob
niepelnosprawnych umyslowo";
10) Zadanie 10 - ,,Wspolorganizowanie szkolen podnoszqcych jakoiC pracy wolontariuszy";
11) Zadanie 11 - ,,Wspieranie dzialalnosci statutowej organizacji dzialajqcych na rzecz osob
zmagajqcych siq z chorobq nowotworowq";
12) Zadanie 12 - ,,Spotkania integracyjne dla dzieci z rodzin wielodzietnych";
13) Zadanie 13 - ,,Wspieranie dziatalnoici organizacji skupiajqcych osoby chore na stwardnienie
rozsiane";
14) Zadanie 14 - ,,Integracja emerytow i rencistow - kulturalny rozwoj Grodowiska";
15) Zadanie 15 - ,,Integracja i adaptacja w irodowisku osob niepelnosprawnych - wspieranie
dzialalnoSci klubu".
2. Ogloszenie o konkursie stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
3. Ogloszenie podlega podaniu do publicznej wiadomoici poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzqdu
Miasta
w
Sanoku
www.bip.um.sanok.pl;
2) w siedzibie Urzqdu Miasta w Sanoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie
ogtoszen;
3) na stronie internetowej Urzqdu Miasta w Sanoku www.sanok.pl.
$2
Do konkursu mogq przystqpii. organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici pozytku publicznego
i o woloritariacie prowadzqce dzialalnoiC w dziedzinie objqtej konkursem.
§3
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

4f9
Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr ..
....12014
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia !2;.Q?i.%L4 2014r.
Burmistrz Miasta Sanoka
oglasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 roku przez organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia dzialalnoici poiytku
publicznego dzialajqce na terenie miasta Sanoka
I.
Rodzaj zadan:
1. Zadanie 1 - ,,Zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie dzialania
lazni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odziezy)";
2. Zadanie 2 - ,,Zapewnienie schronienia, ubrania i posilku osobom bezdomnyrn
wymagajqcym stalej opieki ze wzglqdu na wiek, chorobq lub niepelnosprawnoic,
wsparcie w wychodzeniu z bezdomnoici";
3. Zadanie 3 - ,,Wspieranie dzialalnoici statutowej organizacji skupiajqcych
kombatantow";
4. Zadanie 4 - ,,Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Zywnosciowej - PEAD";
5. Zadanie 5 - ,,Prowadzenie dzialari ukierunkowanych na poprawq sprawnoici
intelektualnej i aktywnosci zyciowej osob starszych";
6. Zadanie 6 - ,,Wspieranie dzialalnoici Klubow Seniora";
7. Zadanie 7 ,,Integracja i aktywizacja irodowisk osob niepelnosprawnych
z dysfunkcjq narzqdu sluchu i wzroku - dzialania zapobiegajqce izolacji
i marginalizacji";
8. Zadanie 8 - ,,Partnerstwo rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym - miqdzynarodowa
wymiana doiwiadczen w zakresie konstruktywnych rozwiqzan majqcych na celu
poprawq spolecznego funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym";
9. Zadanie 9 - ,,Wspieranie dzialalnoici rekreacyjno-rehabilitacyjnej na rzecz osob
niepelnosprawnych umyslowo";
10. Zadanie 10 - ,,Wspolorganizowanie szkolen podnoszqcych jakosc pracy
wolontariuszy";
11. Zadanie 11 - ,,Wspieranie dzialalnosci statutowej organizacji dzialajqcych na rzecz
osob zmagajqcych siq z chorobq nowotworowq";
12. Zadanie 12 - ,,Spotkania integracyjne dla dzieci z rodzin wielodzietnych"
13. Zadanie 13 - ,,Wspieranie dzialalnoici organizacji skupiajqcych osoby chore na
stwardnienie rozsiane";
14. Zadanie 14 - ,,Integracja emerytow i rencistow - kulturalny rozwoj Srodowiska";
15. Zadanie 15 - ,,Integracja i adaptacja w Srodowisku osob niepelnosprawnych wspieranie dzialalnoici klubu".
11.

~rodkipubliczne przeznaczone na realizacjq zadan:
1. Zadanie 1 4.000,OO zl
2. Zadanie 2 89.000,OO zl
3. Zadanie 3 1 .OOO,OO zl
4. Zadanie 4 2.500,OO zl
5. Zadanie 5 1.500,OO zl
6. Zadanie 6 1.OOO,OO zl
7. Zadanie 7 1.OOO,OO zl
8. Zadanie 8 2.000,OO zl

9. Zadanie 9 10. Zadanie 10 11. Zadanie 11 12. Zadanie 12 13. Zadanie 13 14. Zadanie 14 15. Zadanie 15 -

2.

I.
2.
3.

4.
5.

1.OOO,OO zl
1.500,OO zl
1.OOO,OO zl
1.OOO,OO zl
1 .OOO,OO zl
1.OOO,OO zl
1.OOO,OO zl.

Podana kwota w ust. 1 moze ulec zmianie.
111. Zasady przyznania dotacji:
Postqpowanie konkursowe odbywac siq bqdzie zgodnie z zasadami okreilonymi
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.), zwanej dalej ustawq.
Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty sq podmioty wymienione w art. 11
ust. 3 ustawy, dzialajqce na terenie Sanoka.
Zlozona oferta powinna spelniC wymogi okreilone w art. 14 ustawy oraz powinna by6
zgodna ze wzorem okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 15 grudnia 201 0 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 201 1r. Nr 6, poz. 25).
Dotacjq na realizacjq zadania otrzyma podmiot, ktorego oferta zostanie wybrana
w postqpowaniu konkursowym.
Uruchomienie Srodkow na realizacjq zadania nastqpuje na podstawie umowy zawartej
pomiqdzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a podmiotem ktorego oferta zostanie wybrana.
IV. Termin realizacji zadania
Zadanie winno byc wykonane w 2014 roku w terminie wskazanym w umowie.

1.

2.
3.

4.

5.

Termin i zasady skladania ofert
V.
Oferty nalezy skladac w Biurze Obslugi Klienta Urzqdu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1
(p.1) lub przeslac pocztq na adres: Urzqd Miasta w Sanoku ul. Rynek I, 38 - 500 Sanok
w terminie do 6 marca 2014r. do godz. 19'.
Oferty zlozone po tym terrninie nie bqdq rozpatrywane (niezaleznie od daty stempla
pocztowego) i zostanq zwrocone podmiotom uprawnionyrn bez otwierania.
Oferta winna byi zlozona w zamkniqtej kopercie, na ktorej nalezy umieicic nastqpujqce
informacje:
- nazwq podmiotu i jego dokladny adres;
- rodzaj zadania proponowanego do realizacji.
Do oferty nalezy dolqczyi:
- kopiq aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub
ewidencji;
- aktualny statut lub inny dokument zawierajqcy zakres dzialalnoici podmiotu oraz
wskazujqcy organy uprawnione do reprezentacji.
Oferty nalezy sporzqdzic wg nastqpujqcych zasad:
- oferta musi by6 kompletna;
- wypelniona czytelnie pismem drukowanym lub komputerowym;
- musi zawierac odpowiedzi na wszystkie pytania, jesli pytanie nie dotyczy podmiotu
uprawnionego czy zglaszanego projektu nalezy jasno zaznaczyc wpisujqc okreilenie
,pie dotyczy";
- nie wolno dokonywac zadnych zmian w ukladzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferty zlozone w otwartym konkursie ofert podlegajq procedurze uzupelnienia drobnych
brak6w formalnych.
7. Niedokonanie korekty lub uzupelnienia, w wyznaczonym terminie, bqdzie skutkowaC
odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
8. Konkurs ofert przeprowadza siq takze w sytuacji, gdy zostala zgloszona tylko jedna
oferta.
9. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wiqcej niz jedna oferta.
10. W przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w wyniku
wyboru wiqcej niz jednej oferty na realizacjq okreilonego zadania, konieczne jest
dokonanie uzgodnien, ktorych celem jest doprecyzowanie warunkow i zakresu realizacji
zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu, stanowiqcych
zalqczniki do umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego.
11. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynikow konkursu, moze zqdaC
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
12. Z wylonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbqdnej zwloki, zawierana jest
umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego wg obowiqzujqcego wzoru.
13.Organizacja, ktora uzyskala dotacjq obowiqzana jest poddac siq kontroli
i ocenie realizacji zadania, dokonywanej przez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriow
okreilonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizujqca zadanie zobowiqzana jest
skladad Burmistrzowi biezqce sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji
zadania w terminach okreilonych w umowie.
14. Formularz oferty dostqpny jest w Urzqdzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw
Spolecznych i Obywatelskich (I piqtro, pokoj 20).
VI.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Oferty bqdq rozpatrywane przez komisjq konkursowq powolanq przez Burmistrza Miasta
Sanoka.
2. Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi w dniu 7 marca 2014r.
3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane bqdq nastqpujqce kryteria:
- mozliwoiC realizacji zadania przez podmiot skladajqcy ofertq;
doiwiadczenie i kwalifikacje osob przy udziale ktorych podmiot uprawniony ma
realizowad zadanie;
- planowane koszty realizacji zadania;
- zadeklarowany udzial irodkow finansowych wlasnych albo pozyskanych z innych
irodel na realizacjq zadania;
- prawidlowoS6 i rzetelnoic realizacji zadan w latach poprzednich;
terminowoiC rozliczen;
dotychczasowq wspolpracq z Gminq Miasta Sanoka.
4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu siq z opiniq komisji
konkursowej .
5. Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje siq trybu
odwolania.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz wysokoSC przyznanej dotacji zostanq podane do
wiadomoici publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen w Urzqdzie Miasta
w Sanoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta w Sanoku. 0 wynikach
konkursu podmioty ktorych oferta zostala wybrana zostanq powiadomione pisemnie.

VII
-

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego rodzaju w roku 2013

LP.

Nazwa organizacji, stowarzyszenia

Nazwa zadania

1

Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta
w Sanoku

,,Zapewnienie schronienia, ubrania i positku
osobom bezdomtzym wymagaiqcytn stalej
opieki ze wzglgdu nu urek, chorobg lub
niepetnospraunos'i., wsparcie w wychodzeniu
z bezdomnoici"

80 800,OO

Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta
w Sanoku

,,Zapeunienie gorqcegopositku dla osdb
potrzebujqcych (nu podslawie decvzji
wyrianych przez Miejski Oirodek Pomocy
Spotecznej l.t. Sanoku) "

94 ooo,oo

Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta
w Sanoku

,,Zapeulnieniehigieny osobistej osobom
bezdornnym (wsparcie dziatania laini dla
bezdomnych i punktu rtydawania czystej
odzieiy "

Zwiqzek Inwalidow Wojennych RP Zarzqd
Oddzialu w Sanoku

,, Wspieranie dziafalnoici statutouej
orgunizacji shrpiajqcych kombatantd w "

1 ooo,oo

,,Dziaialnoii na rzecz osdb w wieku

1 500,OO

-

2

3

5

6

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

kwota dotacji

4 000,o~~

emerytalnym "

7

8

9

10

11

Powiatowe
w Sanoku

Centrum

Wolontariatu

,, Wspritorganizowanie

szkolen podnoszqcych
jakoid pracy wolontariuszy

1 500,OO

"

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob
z UpoSledzeniem Umyslowym Kolo
w Sanoku

,, Wspieranie dziaialnos'ci rekreacyinorehabilitacyjnej na rzecz rziepelnospra~vnych
rrmysfowo"

.. Wspieranie inicjapw majqcych na celu

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Mlodziezy Niepelnosprawnym Ruchowo
w Sanoku

Polski Zwiqzek Gluchych Kolo Terenowe
w Sanoku

,,Integracja i

aktywizacja drodorvisk osdb
niepetnosprawnych z dysfitnkcjq narzqdu
sluchu I wzroku - dziaiania zapobiegajqce
izolacii i marginalizacii"

Polski
Komitet
Pomocy
Spolecznej
Stowarzyszenie
Charytatywne
Zaaqd
Okregowy w KroSnie

,, Wspieranie dzialalnoici

1 000,OO

Klubdw Seniora "

Stowaayszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Miodziezy Niepelnosprawnym Ruchowo
w Sanoku

.,Realizacja

Polski
Komitet
Pomocy
Spolecznej
Stowarzyszenie
Charytatywne
Zarzqd
Okrqgowy w KroSnie

Realizacju Europejskiego Programu Pomocy
Zywnoiciowej - PEAD "

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobarni
Nowotworowymi ,,SANITASV

., Wspieranie dzialalnos'ci statutowei
organizacji dziaiajqcych na rzecz osdb
zmagajqcych sig z chorobq nowotworowq"

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Sw. ks.
Zyginunta Gorazdowskiego w Sanoku

"Promyk slorica i radoid dla dzieci" organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka
dlu dzieci z rodzin wielodzietr~ych"

X

2 000,oo

integracjg dzieci i miodzieiy
niepefnosprawnej rrrlchowo ze drodowiskiem
ludzi zdrowych "

1 000,OO

Europejslnego Programu Pomocy
Zyvt!noiciowej - PEAD "

I

Razem:

1 250,OO

1 000,OO

1

B u r m A h a Sanoka
dr ~ o i c ) e c hBlecharczyk

192 800,OO

