ZARZĄDZENIE NR 0050.1.217.2018
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych Gminy
Szubin w 2019 roku.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 5/2018 pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, likwidujące bariery, ograniczające skutki
niepełnosprawności, działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk i tworzenia warunków do
zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego".
§ 2. 1. Celem konkursu jest wsparcie realizacji zadania:
Nazwa zadania

"Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, poprzez
działania integrujące,
rekreacyjne, zwiększające
aktywność społeczną
i zawodową osób
niepełnosprawnych,
przeciwdziałające wykluczeniu
społecznemu, likwidujące
bariery, ograniczające skutki
niepełnosprawności, działania
na rzecz wzmocnienia
współpracy środowisk
i tworzenia warunków do
zachowania samodzielności
i niezależności osób
niepełnosprawnych,
promowanie aktywności osób
niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia społecznego
i zawodowego"

Wysokość
Wysokość
Wysokość
środków
środków
środków
przeznaczona na przeznaczona na przeznaczona
wykonywanie
wykonywanie
na
zadania
zadania
wykonywanie
publicznego
publicznego
zadania
w 2017 r.
w 2018 r.
publicznego
w 2019 r.
5.000 zł
5.000 zł
5.000 zł

Termin realizacji

styczeń-grudzień
2019

2. Konkurs ma służyć realizacji zadania, które polega na:
1) prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu,
mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
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c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
2) organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów dokształcających i przystosowujących osoby niepełnosprawne
do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
3) organizowaniu wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, w połączeniu z rehabilitacją psychiczną
i fizyczną.
3. Wykaz wszystkich podmiotów i zadań, które otrzymały dofinansowanie w roku 2017 i 2018, znajduje się
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin www.bip.szubin.pl.
4. Kwota zaplanowana na 2019 rok może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają
akceptacji Burmistrza Szubina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
5. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Burmistrz
Szubina może ogłosić konkurs uzupełniający, lub przesunąć fundusze na zwiększenie kwot przeznaczonych na
realizację zadań publicznych zlecanych w innych konkursach, zlecenie zadań z pominięciem otwartego
konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. W przypadku zwiększenia w 2019 roku środków budżetowych na realizację niniejszego zadania
Burmistrz Szubina może przeznaczyć środki na:
1) inne zadania w ramach niniejszego konkursu, które spełniły wymogi formalne oraz otrzymały w ocenie
merytorycznej minimalną liczbę punktów stanowiącą próg umożliwiający przyznanie dotacji,
2) zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
3) ogłoszenie konkursu uzupełniającego.
§ 3. Szczegółowe informacje dotyczące:
a) zasad przyznawania dotacji;
b) warunków realizacji zadania;
c) trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert
–

zostały określone w zarządzeniu Burmistrza Szubina nr 0050.1.212.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w 2019
roku.

§ 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. na niżej podany
adres: Urząd Miejski w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin. Wzory ofert są dostępne na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szubinie www.bip.szubin.pl (zakładka
„współpraca z organizacjami pozarządowymi - druki do pobrania") oraz można je otrzymać w Urzędzie
Miejskim w Szubinie, ulica Kcyńska 12, (II budynek) pokój nr 48.
§ 5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 45 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina
Mariusz Piotrkowski
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UZASADNIENIE
Celem ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2018 pn. "Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych" jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Szubin w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2019 roku. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest ustawa z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)
oraz uchwała nr XLVIII/591/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie
przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
W projekcie budżetu gminy na 2019 rok na dofinansowanie realizacji zadań objętych powyższym
konkursem przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł.
Burmistrz Szubina
Mariusz Piotrkowski
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