"

Zarządzenie

Nr 128/ z /2020
Burmistrza Lubska
z dnia 01.12.2020 roku

w sprawie ogloszcnia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania SZ;tnS tych rodzin i osób" w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. ł ustawy z dnia 8 marca o sa morząd z i e gminnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 713, 1378 z potn. zm.) w art. 13 w zw. Z art. 4 ust. I pkt I oraz art. I I ust. I i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d ziałalno śc i pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późno zm.) zarządza s ię, co następuje:
§ ł .1.Ogłasza s i ę otwarty konkurs ofert na real i zację zadań publicznych Gmi ny Lubsko w
zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrówRY'vania szans tych rodzin i osób" w 2021 roku.
2. Zlecenie reali zacj i zadań publicznych okreś l o n ych w ust. l podmiotom uprawnionym
nastąpi w formie zlecenia zadania wraz z udzieleniem dotacj i na dofinansowanie lub
sfinansowanie jego realizacji.
3. Tre ść ogłoszeni a o otwartym konkursie ofert stanowi załączni k nr I do zarządzenia.

§ 2. l . Oceny zł ożo n ych ofert dokona komisja konkursowa

powo łana

przez Burmistrza

Lubska odrębnym zarządzeniem.
2. Oferty podlegają ocenie zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w zarządzeni u
Burmistrza Lubska o powoł aniu komisji konkursowej.
3. Wyboru ofert do reali zacj i zadań publicznych dokona Burmistrz Lubska po
zapoznaniu się z wyn ikami oceny komisji konkursowej , o której mowa w ust. 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza s i ę Sekretarzowi Gminy i Nacze lnikowi
Edukacj i i Spraw Spo ł ecznych

§ 4.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania.

Wydziału

Załącznik

nrI

do Zlłrzą'dien:ia Nr 128/z/2020
z dnia 01.12.2020 r.

BURMISTRZ LUBSKA
na podstawie alt. 13 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 Z późn o zm.).

działalności pożytku

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBSKO W 2021 r.
I. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie z zakresu

osobom w trudnej

określonego

wart. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późno zm.),
szczegółowo określonego wart. 18 ust. 1 pkt S ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Kwota dotacji: wysokość dotacji będzie ustalana zgodnie z art. SIc ust.2,3 i 4 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876)
Lubuski Urząd Wojewódzki zaplanował dla Gminy Lubsko na prowadzenie ŚDS w roku 2021
dotację celową w wysokości 399 570,00 zł.
Gmina Lubsko zrealizowała w roku 2020 r. zadanie podobnego rodzaju na
405879,00 zł.

kwotę

w wysokości:

1. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowej realizację zadania
publicznego w zakresie:
"Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
2. Rodzaj zadania:

domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, świadczącego specjalistyczne usługi w ramach indywidualnych i/lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na
różnorodnej terapii, wszechstronnej rehabilitacji, nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Prowadzenie

Szczegółowe

środowiskowego

warunki:

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie

rozporządzeniem

Ministra Pracy i Polityki
środowiskowych domów samopomocy.

Podmiot realizujący zadanie pOWInIen posiadać co najmniej roczne doświadczenie
W realizacji zadania o podobnym charakterze.
Udokumentowane doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje osoby odpowiedzialnej
za organizację i prowadzenie ŚDS (wymagane jest wykształcenie wyższe i posiadanie specjalizacji
z zakresu pomocy społecznej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej).
Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną domu samopomocy.
Program działalności wraz z planem pracy domu samopomocy.
II. Zasady przyznawania dotacji.
Wnioski mogą składać organizacje określone W ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie działające na terenie miasta i gminy Lubsko.
Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Oferta ta powinna być
przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) i w szczególności powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)

informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych wart. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne;

5)

informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na
realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)

deklarację

o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Lubska a daną organizacją.

Nadzór nad realizacją umowy prowadzić
pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku.

będzie upoważniony

przez Burmistrza Lubska

Wzory wniosku są do pobrania ze strony internetowej www.bip.lubsko.pl
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych reguluj ą przepisy ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogólne zasady przyznawania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy Lubsko przyznawanych organizacjom pozarządowych oraz podmiotom,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zapoznanie z którymi organizacja potwierdza przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.
III. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane w całości do 31 grudnia 2021 roku. Organizacja składająca
ofertę powinna posiadać odpowiednie do tego celu wyposażenie oraz dysponować zasobami
kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania.

IV. Termin

składania

ofert.

Do dni a 23.12.2020 roku do godz. 10:00

V. Termin, tryb i kryteria stosowane

prą

dokonywaniu wyboru ofert.

W c i ągu 30 dni od upł y wu terminu skład ania ofert Burmistrz Lubska ogło s i d ecyzję
o wsparciu reaJi zacji zadania wybranej organizacji.
Lista podmiotów wybrana przez Burmistrza Lubska do realizacji zadnia publicznego
wywieszona zostanie na tabl icy ogło szeń Urzęd u Miejskiego w Lubsku, a także umieszona
zostanie na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej Gminy Lubsko.
Przy ocenie wniosków o wsparcie zadani a będą brane pod uwagę:
I) sprawdzenie zł ożonych ofert pod wzgl ęd em formalnym, oferty sporząd zone wadliwie
albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacj i
pozostaną bez rozpatrzenia,
2) dokona oceny zgł oszo n yc h możliwo ści reali zacji zadania przez podmioty uprawnione,
3) uwzględni zadek larowan ą przez podmiot uprawniony jakość i sprawn ość d z iałania
oraz doświadczeni e
kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za orga ni zacj ę
i prowadzenie ŚDS,
5) dokona oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
6) uwzgl ęd ni ana li zę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
w okresie poprzedni m, biorąc pod uwagę rzete l ność i tenninowo ść oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel ś rodków,
7) u względni wysokość dotacji, która jest przeznaczona na rea li zację zadania,
8) zaangażowanie wolontariuszy w rea li zacj ę projektu,
9) atrakcyjność programu,
10) wcześ niej sza współpraca z gmin ą Lubsko w realizacji wspieranego zadania.
VI. Informacje dodatkowe.
Ofertę konku rsową

w wersji papierowej na realizację wyżej wymienionego zadania n a l eży
na adres:
Urząd Miej ski w Lubsku, 68-300 Lubsko, pl. Wolno śc i I lub zł ożyć osobiście w sekretariacie
Urzędu Miej sk iego w Lubsku w zamkn i ętej kopercie, pod rygorem ni eważnośc i w
nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2020 roku do godz. 10:00 z adn otacją:
" Konkurs Ofert - Organizacje Pozarządowe".
Nazwa priorytetu, na który jest ogł oszony przedmiotowy konkurs ofert.
przes łać

