
 

                                                                                                    załącznik do zarządzenia  Nr 0050.19.2019 

Burmistrza  Leśnicy z dnia  10 stycznia  2019r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

 na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej 

 na terenie Gminy Leśnica 
 

 

Burmistrz Leśnicy 

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 

zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 

1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych           

i starszych mieszkańców gminy Leśnica w roku 2019  

 

Wysokość środków na realizację zadania w roku 2019 wynosi 100 000,00 zł   (słownie:             

sto tysięcy złotych 00/100 gr). 

Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na 

powyższe zadanie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym 

kosztem, bądź też w przypadku zabezpieczenia innej kwoty w planach finansowych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Leśnicy. 

 

2. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy 

Leśnica w roku 2019  

 

Wysokość środków na realizację zadania w  roku 2019 wynosi 66 000,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 gr). 

Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na 

powyższe zadanie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym 

kosztem, bądź też w przypadku zabezpieczona innej kwoty w planach finansowych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Leśnicy. 

 

I. Warunki przyznania dotacji: 

 

1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) ocena możliwości realizacji zadań przez podmiot, 

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym udział  

    środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł, 

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób mających je realizować, 

4) doświadczenie podmiotu w realizacji wybranego typu zadania, 

5) planowany przez organizację wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia   

    wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

6) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje. 

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 

a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami 

b) prawidłowo wypełnione 

c) zawierające komplet niezbędnych załączników 

d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym 

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona 

jedna oferta. 



 

 

Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności: 

1)   szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis  

       planowanego działania,  

2)    informację o terminie i miejscu realizacji zadania, 

3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

4)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających  realizację  

       zadania, 

5)    informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych  

       źródeł na realizację zadania, 

6)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,  

       którego dotyczy zadanie, 

7)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz  inne  

       informacje wymagane zgodnie  z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, 

8)    posiadane opinie i rekomendacje, 

9)   dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą    

      złożyć ofertę wspólną. 

Do oferty winne być dołączone następujące załączniki: 

1)  aktualny odpis z rejestru lub  wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające 

status prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujących, 

2)  aktualny statut. 

Kopie dokumentów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

II. Termin i warunki realizacji zadania. 

1) realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia                

    31 grudnia 2019r. 

2) beneficjenci zadania: osoby bezdomne, samotne, o niskich dochodach, przewlekle chorzy, 

    niepełnosprawni, osoby wymagające opieki innych osób zamieszkujące na terenie Gminy  

    Leśnica. 

3) zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak  największa liczba  

    osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki innych osób. 

3) miejsce realizacji zadania: gmina Leśnica 

 

III. Termin i warunki składania ofert 

 

1. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) 

 

2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy w zalakowanych kopertach składać lub 

przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy ul. 1 Maja 9, 

47-150 Leśnica, z dopiskiem „KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ” do dnia 

1 lutego 2019r. 

 

3. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w 

konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

 



 

 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po dacie terminu   

    wyznaczonego do składania ofert. 

2. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Leśnicy ocenia i opiniuje złożone oferty  

    biorąc pod uwagę kryteria określone w punkcie I punkt 1. Ostatecznego wyboru ofert  

    dokonuje Burmistrz Leśnicy. 

3. Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane. 

4. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana na  

    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśnica, stronie internetowej   

    www.lesnica.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy. 

5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy wybranym podmiotem, a  

    Burmistrzem Leśnicy, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania. 

 

V. Informacja o realizacji ww. zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2018                  

      

1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych       

i starszych mieszkańców gminy Leśnica. 

Zadanie realizował: Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy : 

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2018: 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych, 00/100 gr.). 

- w 2019 roku nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju 

 

 

2. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy 

Leśnica. 

Zadanie realizował: Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy : 

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2018: 66 000,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100 gr.). 

- w 2019 roku nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Leśnica: bip.lesnica.pl, stronie internetowej www.lesnica.pl jak 

również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. 

 

http://www.lesnica.pl/
http://www.lesnica.pl/

