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Zarzadzenie nr忽互／ 2014 

Prezydenta町asta, Siemianowic Siaskich 
z dnia ・・コ. ど讐．rl．、．t..........2014r. 

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zada血  publicznych 
w zakresie pomocy spolecznej od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 
roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz狙zje gmimlym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz 594 z p6乞n. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnogci 
Po之ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. Poz. 1118 z p6加．  zm.), art. 25 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j・ Dz・ U・ z 2013 r. poz・ 182 z p62n・  
zm.), uchw証y Nr 532/2014 Rady Miasta Siemianowice Si4skie z dnia 30 p吐dziernika 2014 r. 
w sprawie: przyjgcia,, Programu wsp6lpracy miasta Siemianowice 5 lskie na rok 2015 
z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dziaalnosci po之ytku publicznego i o wolontariacie" oraz § 24 ust. 1 Regulaminu 
O稽anizacyjnego Urzgdu Miasta w Siemianowicach 5 l磐kich (Za叩znik do Zarz4叱enia Nr 
716/2012 Prezydenta Miasta z dnia 12 marca 2012 r. z p62n. zm.) 

zarzadzam, co nastgpuje: 

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na dotacje w zakresie pomocy spolecznej od 1 stycznia 
2015 roku do 31 grudnia 2017 roku (stanowicy Za4cznik nr 1 do niniejszego 
Zarz加zenia). 

2. Oferty zloZone w konkursie opiniuje Komisja na podstawie,, Regulaminu opiniowania 
ofert z1o之onych w r加nach otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania w zakresie 
pomocy spolecznej od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku" (stanowi4cego 
Za4cznik nr 2 do niniejszego Zarz4dzenia). 

3. Wyznaczam Referat Spraw Spolecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych 
i Obywatelskich do sprawowania kontroli nad realizacj4 zad舶 dotowanych w obszarze 
polityki spolecznej. 

4. Nadz6r nad wykonaniem Zarz4dzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw 
Spolecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich. 

5. Zarz叩zenie wchodzi w 之ycie z dniem podpisania i podlega wツwieszeniu na tablicy 
ogloszeh. 



Zal4cznik nr 1 do Zarz4dzenia 
Pre刻e,nt製距asta Sie円！ano叫ce Si4skie 
Nr I 町慈lz dnia .．具う(警旦1.,......r・  

OGLOSZENIE 
PREZYDENTA MIASJA SI耳MIANOWICE SLASKIE 

z dnia ・ …ユ a．瓶則然・・…2014 r. 

Na podstawie art. i1 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnosci poZytku 
publicznego i o wolont面acie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z p62n. zm.)， 姐．  25 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z p62n. zm.). 

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE SLASKIE 
oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadah publicznych w zakresie 

pomocy spolecznej od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

I. Konkurs obejmuje nastりpuj4ce zadania: 

1 . Zadanie nr 1-Prowadzenie Domu Pomocy Spolecznej dla os6b przewlekle psychicznie 
chorych. 

2. Zadanie nr 2-Prowadzenie Domu Pomocy Spolecznej dla os6b dorosかch 
niepelnosprawnych intelektualnie. 

II. Wysokogぐ g rodkw publicznych przeznaczonych na realizacjg w/w zadah: 

1 . WysokoS6 S rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zad舶bgdzie uzaleZniona od 
町sokogci dotacji otrz皿anej od Wojewody S l4skiego na k吐dy rok budZeto町．  Jest ona 
zaleZna od liczby przebywaj4cych w domu pomocy spolecznej mies水面c6w przyjgtych do 
domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a tak加 mies水めc6w przyjgtych do domu pomocy 
spolecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Kwoty dotacji przekazuje si9 na 
podstawie informacji o aktualnej liczbie tych mieszk面c6w w domu. Szczeg61owy tryb 
przekazywania dotacji o虹egla art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorz糾u terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 z p6加．  zm.). 
2. Przyjgte wstgpnie kwoty S rodk6w publicznych na poszczeg6lne lata wynosz4: 

a) 2015 rok: 
-zadanie nr 1一 708.543,00 z 
-zadanie nr 2一 687.072,00 z1 

b) 2016 rok: 
-zadanie nr 1一 718.543,00オ  
-zadanie nr 2一 697.072,00オ  

c) 2017 rok: 
-zadanie nr 1一 728.543,00オ  
-zadanie nr 2一 707.072,00オ  

3. Ostateczna wysokog6 g rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg wymienionego 
zadania bgdzie ustalana w Uchwaach Bud之eto町ch Rady Miasta Siemianowice S l4skie na 
poszczeg6lne lata. 
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III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Do udziau w otwartym konkursie ofert moZe przystpi6 podmiot, kt6ry spelni 14 cznie 
nastgpuj4ce wymagania formalne: 

a) prowadzi dziaalnog6 statutow w dziedzinie objgtej konkursem; 
b) dysponuje kadr4, legitymujc4 si9 udokumentowanymi kwalifikacjami, zdoln4 do 

realizacji zadania; 
c) posiada dog面adezenie niezbgdne do realizacji zadania bgd4cego przedmiotem 

konkursu; 
d) zloZy w terminie ofertg wraz z wszystkimi niezbgdnymi za4cznikami wymienionymi 

poni之ej, przy jednoczesnym spelnianiu przez podmiot 虹yteri6w stosowanych przy 
wyborze oferty. 

2. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania bgdzie udzielana prowadz4cym dziaalnogci 
w zakresie pomocy spolecznej: 

a) podmiotom niebgd4cym jednostkami sektora finans6w publicznych w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych; 

b) podmiotom niedziaaj4 cym w celu osi4gnigcia zysku 
-osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadajcym osobowogci 
prawnej, kt6rym odrgbna ustawa przyznaje zdolnog6 prawn4, w tym fundacjom i 
stowarzyszeniom; 

c) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym dziaaj4cym na podstawie przepis6w 
o stosunku P面stwa do Kogciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
P面stwa do innych kogciol6w i zwizk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci 
sumienia i wyznania, jeZeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dziaalnosci 
w za虹esie pomocy spolecznej; 

d) stowarzyszeniom jednostek samorz4du terytorialnego; 
3. Dotacja przyznawana bgdzie na dofinansowanie koszt6w pobytu w domu os6b przyjgtych 

na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu wydanej przed 1 stycznia 
2004 r. i mo之e uleg記zmianie w zale加ogci od faktycznej liczby mieszk面c6w dotowanych. 

4. Pobyt os6b przyjgtych do Domu na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu 
wydanej po dniu 1 stycznia 2004 r. finansowany bgdzie zgodnie z zasadami o底glonymi 
w art. 61 ustawy o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

IV. Termin i warunki realizacji zadah: 

1. Zadania realizowane bgd4 przez okres 3 lat一 od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 
2017 roku. 

2. Prowadzenie Domu Pomocy Spolecznej bgdzie zgodne z zasadami okreglonymi w 
rozporz叩zeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 
dom6w pomocy spolecznej (Dz.U. 2012 poz. 964). 

V. Termin skladania ofert: 

1. Oferty nale却 sklada6 w zamknigtej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: 
,, Zadanie nr ....-................,, nale之Y オ。却6w Kancelarii Podawczej w Urzgdzie Miasta 
Siemianowice Sl4skie ul. Michakowicka 105, lub ul. Jana Pawla 1110. Mo之na ta蛇e ofert 
przeslad poczt4 na ヲdres: Urzad Miasta Siemianowice S1skie, ul・ Michakowicka 105, 41- 
103 Siemianowice Sl4skie. 	 h,__ 

2. Termin skl記ania ofert 叩かwa dnia .29：で．2........2014 r. (decyduje data 叩か叩 do 
Urzgdu Miasta Siemianowice Sl4skie). 

3. Oferta podmiotu powinna by6 zoZona na urzgdowym formularzu i powinna zawiera6 w 
szczeg6lnosci: 

2 



a) dane oferenta, o虹eglenie jego formy prawnej i numeru w駈ajowym Rejestrze S4dovツm 
oraz zagwiadczenie lub nr pozycji dot. wpisu do rejestru dom6w pomocy spolecznej 
prowadzonego przez Wojewodg; 

b) informacjg o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej; 
c) szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
d) informacjg o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego, 
e) kalkulacjg prze面dywanych koszt6w realizacji zadania publicznego, 
F) informacjg o wczegniej szej dziaalnogci podmiotu skladajcego ofertg w zakresie kt6rego 

dotyczy zadanie publiczne; 
g) informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj4cych wykonanie 

zadania publicznego oraz planowanej wysokogci g rodk6w finansowych na realizacj 
danego zadania pochodz4cych z innych 加del; 

h) deklaracjg o zamiarze od叫atnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego. 
4. Wz6r oferty stanowi Za4cznik nr 1 do rozporz糾zeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.0 z 
2011 r. Nr 6, poz. 25). 

VI. Termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1 . Oferta podlega zaopiniowaniu przez Komisjg Konkursow4 powolan4 w tym celu 
Zarz4dzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice 51響kie. 

2. Przy rozpatrywaniu oferty Komisja Konkursowa: 
a) dokona oceny moZliwogci prawnych i faktycznych realizacji zadania przez podmioty 

uprawnione; 
b) dokona oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji koszt6w realizacji zadania 

publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
c) dokona oceny proponowanej jakogci wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy 

udziale kt6rych podmiot uprawniony bgdzie realizow元 zadanie publiczne; 
d) uwzglgdni planowany udzia S rodk6w finansowych耐asnych lub S rodk6w 

pochodz4cych z innych如del na realizacjg zadania publicznego; 
e) uwzglgdni planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym g wiadczenia wolontariuszy i 

pracg spoleczn4 czlonk6w. 
3. Wyboru podmiotu dotowanego dokona Komisja Konkursowa w terminie 21 dni 

od zakohczenia przyjmowania ofert. 
4. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacjg wymienionych zad面podane zostan4 do 

wiadomosci publicznej. 
5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej 

wedlug wzoru stanowicego Za cznik nr 2 do rozporz4dzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczcych realizacji zadana publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz.0 z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

6. Podmiot dotowany, zobowizany jest do przedstawienia szczeg6lowego sprawozdania 
merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z zawartymi w umowie 
zapisami-wg wzoru stanowicego Za4cznik nr 3 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i 
Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczcych realizacji zadana publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz.0 z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

7. Kryteria stosowane przy wyborze ofert okreslone s4 w,, Regulaminie opiniowania ofert 
zloZonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjg zad面 publicznych w zakresie 
pomocy spolecznej od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku", stanowicym 
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Zaacznik nr 2 do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Siemianowice S laskie Nr召娯鰍 z dnia 
n乎卿r.'fft ・・…LU叫 r. 

8. Ostateczn4 decyzjg o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta 
Siemianowice Sl4skie. 

9. Od podjgtej decyzji nie przysluguje odwolanie. 

VII. Informacja o przekazanych g rodkach na realizacjり zada血 dotycz4cych prowadzenia 
Dom6w Pomocy Spolecznej w latach 2011-2013: 

Nazwa podmiotu Rodzaj zadania 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
Dom Pomocy Społecznej 
Siemianowice Śląskie 
ul. św. Barbary 5 

Prowadzenie 	domu 	pomocy 
społecznej dla osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz osób 
w podeszłym wieku 

868.783,00 zł  878.212,00 zł  845.040,20 zł  

Dom Pomocy Społecznej 
Siemianowice Śląskie 
ul. Maciejkowicka 8 

Prowadzenie 	domu 	pomocy 
społecznej 	dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

779.329,00 zł  769.496,00 zł  771.604,80 zł  

VIII. Prezydent Miasta Siemianowice Siaskie zastrzega sobie prawo do: 

1 . Odwolania konkursu bez podania przyczyny. 
2. Przesunigcia terminu skadania ofert. 
3. Zmiany terminu rozpocz9cia i zakohczenia post9powania konkursowego. 
4. Uniewanienia konkursu bez podania przyczyn na kadym z jego etap6w. 
5. Dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizacjg zad舶．  

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu mona uzyska6 w Referacie Spraw 
Spolecznych i Zdro面a w Wydziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich (032 760 53 90) 
Urzgdu Miasta Siemianowice Si4skie.  
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Za4cznik nr 2 do Zarz4dzenia 
Prezydenta Miasta Sie叫④no叫ce S l4skie 
Nr名多..I2O4zdnia.．り与卿坐照． .....r. 

Regulamin opiniowania ofert zloZonych w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizacjg zadah publicznych w zakresie pomocy spolecznej od 1 stycznia 2015 roku 

do 31 grudnia 2017 roku. 

1. Oferty zo之one w otwartym konkursie ofert na realizacjg zad雌  publicznych 
w zakresie pomocy spolecznej od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku 
opiniuje Komisj a powolywana odrgbnym zarz4dzeniem Prezydenta Miasta 
Siemianowice S laskie. 

2. Komisja opiniuje oferty オ。之one na realizacjg zad血 publicznych rozpatruj4c je w 
dwch etapach: 

I etap一 pod wzglgdem formalnym, 
II etap一 pod wzglgdem finansowo-merytorycznym. 

3. Oferta spelnia wymogi formalne, gdy jest: 
a. poprawnie i czytelnie wypelniona, zgodnie z warunkami ogloszonego konkursu 

ofert (Za4cznik nr 1 do niniejszego Zarz叩zenia), 
b. terminowo zo之ona (decyduje data wplywu do Urzgdu Miasta), 
c. podpisana (wraz z za cznikami) przez osoby statutowo do tego uprawnione, 
d. posiada wszystkie obligatoryjnie wymagane w konkursie zal4czniki (kopie 

za4czonych dokument6w musz4 by6 na k吐dej stronie pot面erdzone za zgodnog6 
z oryginaem przez przynajmniej jedn4 z os6b statutowo do tego uprawnionych). 

4. Oferty nie spelniaj叩e"了mog6w formalnych nie przechodz4 do II etapu, z wyj軍kiem 
uchybiefi, kt6re zdaniem Komisji nie maj4 wpか叩 na wiarygodnogd oferty. 

5. Pod wzglgdem finansowomerytorycznym Komisja ocenia: 
-zgodnog6 oferty z zakresem zadania ogloszonego w konkursie, 
-koszty realizacji planowanego zadania i adekwatnoS6 kosztw do przewidywanych 

efekt6w, 
-wklad pozafinansowy (rzeczowy i osobowy) w realizacjg zadania, 
-doswiadczenie podmiotu w realizacji podobnych zadah, osi4gnigte efekty 

realizowanych zad面oraz dotychczaso暇wsp61pracg (w tym: wiarygodnog6, 
rzetelnog6, terminowog6 i spos6b rozliczenia dotacji). 

6. Komisja mo之e w razie potrzeby, poprosi6 oferenta o dodatkowe wyjagnienia 
dotycz4cego zakresu merytorycznego i finansowego oferty. 

7. Komisja przygotowuje dla Prezydenta Miasta opinig na temat kadej oferty wraz 
z propozycjami dotacji. Opinia Komisji nie jest wi杉 ca. 

8. Decyzjg o przyznaniu dotacji (i jej wysokogci) wydaje Prezydent Miasta w formie 
Zarz叩zenia. Jest ona ostateczna i nie podlega odwolaniu. 

9. Wyniki konkursu podawane s4 do publicznej wiadomogci poprzez wywieszenie ich 
na tablicy ogloszefi Urzgdu Miasta (w budynkach przy ulicach: Jana Pawla 1110, 
Michakowicka 105) i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu 
Miasta Siemianowice 5 lskie oraz na stronie internetowej Miasta Siemianowice 
S l4skie(http://siop.siemianowice.pl/).  
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