Zarządzenie Nr 1201z/2021
Burmistrza Lubska
z dnia 09.12.2021 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizaej� zrHhlll

publicznych

Gminy Lubsko w zal<resie "pomocy społecznej, w f)'1ll pomocy r o d z i no m i nsoho/ll '"
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanhl szans t)'ch rodzin i osóh"

"

2022 ml<u.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy
r., poz. 1372.) wart. 13 w zw. Z art.

4 us.
t

kw i e tnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o \volonlariacic (1)/, li, 12020 r, pOI,
1057 z p óźn o ZI11.) zarządza się, co następuje:
� I, I.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zada!'l publicznych Gmin)' [�ubsl«) w
7.akresie "pomocy spolecznej, w t)lm pomocy rodzinom i osohom

'"

tnHln"j

sytu�lcji życiowej oraz wyrównywania szans t)'ch rodzin i osób" \V 2022 rOKU,
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych określonych \v ust.
nastąpi w formie wsparcia zadania lub powierzenia ;.aclania \\T(I/, /, 1IClzic!clliclll
dotacji na dofinansowanie lub sfinansowaniejcgo realizacji.

3, Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanO\vi
§ 2. I. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa pownlan<1 prze! HlII'mislr/CJ
Lubska odrębnym zarządzeniem.
2. Oferty podlegają ocenie zgodnie z kryteriami ocen zawartymi \\' zclr/,qw,cnill f3urlllislr/<l
Lubska o powołaniu komisji konkursowej.

3. Wyboru ofert do realizacji zadaJl publicznyc h dokona l3uJ'mislTI- I ,ubskct po
zapoznaniu się z wynikami oceny komisji konkurso we j . o której 11l0W8

§ 3,

LISt.

2,

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i N8C7.clllikowi Wycl/,ialu

Edukacj i i Spraw Społecznych

§ 4.

\V

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Za l}jcznil, nrl
do Zal"Zf)dzcn iH Nr 120/,.12021
z dnia 09.12.2021 r.

BURMISTRZ LUBSKA
na podstawie alt. 13 liSt.

I i ust. 2 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 ... o c17.i<lI"lllości poży t k u

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz . 1057 ze ZI11.)

OGŁASZA OTWARTY KONKlJRS OFERT NA PO\VIERZENIE
ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBSKO W 2021 r.

I. Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rod zino m

życiowej oraz wyrównywania

szans

osobol11

\\'

(rudnej sytuacji

(ych rodzin i osÓb.

Zadanie z zakresu określonego w art. 4 ust. I pkt

I

ustawy z dnia 24 kwictni<l 200.31'.

() dzialalności pożytku publicznego i () wolontariacie (�j. Dz. U. z 2020 r. 11m:. 1057

7.C

1.111.)

Ogólna kwota dotClcji: 48.000,00 z1.

] .Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wy�onienie ofert

zlecenie organizacji poz<lrząclowcj rC<llizacje zadani,]

publicznego w zakresie:

.,Zapewnienia

schronienia

30.04.2022.-.

do

osobom

(otwarta:

od

w

bezdomnym
poniedzialku

do

ogrze\\'<llni
piąt ku

w

w

okresie

godzinach

od 01.01.2022 r.
I S.OO- S.OO;
od

sobota i niedziela - calodobowo)"

2.Rodzaj zadania:
Zapewnienie schronienia - zgodnie ze slaJldarclallli podsta\\'o\\)'ch

1.

usilIg ś\\ i,ldul1ll) ch

\\

i

ogrzewalniach zawartych w zalączniku nr 4 do Rozporząd zenia Ministril Roclziny. PrilC)

Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie stanclardów noclegowni. schronisk Cll,l
osób bezdomnych ogrzewalni w zakresie:
I)

zapewnienia gorącego napoju;

2)

umożliwienia wymiany odzieży;

J)

zapewnienia de zynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku lllo7.li\\'ości jej wyllliall).

4)

zapewnienia

,

opieki

przez co naj Illn iej

1

opiekuna

z kwalirikilcjilllli dot)'C/.C)Cyllli OSt')h

świadczących uslugi w ogrzewalniach na nie więcej ni7 50 o s ó b prteh�\\'il.iC)c�ch \\ ()�r/Cl\i]11l1
2.

Zapewnieniu schronienia osobolll bezdolllnym w ogrzewalni od pOl1icdziillku do pieltku
godzinach od 18.00- 8.00; sobota i niedziela - calodobowo
do

J1.04.2022 r.

l\'

okresie

II

oc! (J 1.0 1.2022r

3.

N ieocl łącznym elementem zadania jest przeprowadzenie ella osób p rzeb ywaj ą cych

\\

o g rz c\\ a In i
'

programów i dzia1all profilaktycznych z zakresu uzależnieni8 od 811<oholll 01'(11. innyc h używek

'/

godnie z przedłożonym harmonogr8mem i planem prowadzonych z8j<;:Ć.
4.

Wprowadzeniu Regulaminu organizacyinego ogrzewalni ella osób bc/,domll) ch \\. 1,lIhskll 11<1 rok

2022.
Gmina

I�ubsko

zrealizowała

w

roku

202ł r.

2

z8d ani8

podobnego

rod/.cl

\\' wysokości: 78 000,00 zl.
I I. Zasady przyznawania dotacji.
I.

Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pOŻyt kl1 publicznego i o
wolontariacie działające na terenie miasta i gminy Lubsko lub realizujące projekty na rzecz MiaslCl
i Gminy Lubsko.

2.

J.

Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publiczncgo.
DO!8cje zostaną przyznane organizacji, która zloży stosowną o fe rt y

.

Ofcrta '<1 jlO\vinnil b� Ć

przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Przc\\oc! nic l. iJ cc go Komilelu clc) Spril\\
.

Pożytku Publicznego dnia 24 października 2018 r,

\V

spr8 w ic wzorów nfcrt i r<1IllO\\ )Ich \\mn')\\

umów dotyczących realizacji zadall publicznych oraz wzoró w sprawOI.drlli

7.

W) ko niln i a t) ch

zaclall (Oz, U. z 2018, poz. 2057) i w szczególności powinn8 7.mvierać:

I)

szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponow8ncgo

2)

termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

clo rC(ll izilcji:

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego:
4)

infOl'lllację

o

wczesnlcJszej

działalności

org,lIlizacji

po za I7 ą clo \\ e,: i

wymienionych w ali. 3 ust. 3 składających ofertę w z8krcsie.

lub

podllliolc')\\

k tó rego clolycz)' Zi](lclllic

publiczne;
5)

informację o posiadanych zasobach rzeczowych i k8drowych zapewniających wy k on8nic
zad8nia publicznego:

OrganiZ<1cj8 poz8rządowa, która wygra konkurs otrzyma środki (in8nsowc n(l poclstawie llllI0\\')
zaw<111ej pomiędzy Burmistrzem Lubska a daną organizac.ią.
N8dzór nad realiz8cją ulllowy prowadzić będzie upoważniony pl7.CZ l1 u rlll i s l l i' i l 1 ,1Ih.�k(l j11'(lCOI\ I1lk
'

Urz((du Miejskiego w Lubsku.
Wzory wniosku są do pobrania ze strony internetowej vyww,bip.l ubsko .. pl lub \\' llrl(;cl/ic Miejskim
w Lubsku, Plac Powslallców Wlkp. 3 (pokój nr 9, palier.).
Wnioski zlożone

po terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza s"i

ll1oż.liwoŚć

uzupelnicni8

niekomplctncj oferty w ciągu 3 dni od otrzymania wezw811ia do uzupelnienia wnioskll ( I c le ( nll iun ie
'

.

1ll8ilowo lub listownie).
Pozostak zasady przyzllawania środków

fi nansowych regulują

pr z e p i sy

USlilwy o clzi8181110ŚC i

poż.ytku publicznego i o wolontariacie oraz ogólne z8sady przyzn<1W8l1i8 i ('ozlic7,8Ili8 dot8c j i
budżetu Gminy Lubsko przyznawanych organizacjom pozarządowych or8Z pod m io t om

,

i'

o których

mowa w 8rt. 3 ust. 3 ustawy z dni8 24 kwietnia 20031'. o clzi8ł81ności p07.ylku j1ublic/.nego i o

wolontariacie, zapoznanie z którymi organizacja potwierdza przed z(1 w (1 rc iCIll 1I1ll0\\'\

II

lIc1ziclcl1ic

dotacji.

III. Terminy i warunki realizacji zadania.
2022 rokII. Organi I.ilcj <l skl'lclil j ')C<1 of'cl'l�
.
powinna posiadać odpowiednie do tego celu wypos(1żenie oraz clysponowilć Zilsoh<l111 i kilclrow)' 111 i

Zadanie powinno być realizowane w calości clo 30

I"viełnia

potrzebnymi do realizacji zadania.

IV. Termin składania ofert.
Do dnia 30

gnldnia 2021

roku do godz. 13:00

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofel-t.
W ciągu 30 dni od uplywu terminu składania ofert Burmistrz l� lIbska

oglosi c1ccy7:j�

o \\ s parC l lI

realizac:ii zadania wybranej organizacji.
Lista podmiotów wybrana przez Burmistrza Lubsk8 do realizacji zaclni(1 publicznego l\'y\\'les/01H1
zostanie na tablicy ogjoszell Urzędu Miejskiego w Lubsku. a także IIllliCS701l<l mS1<lllic

IHI

�IITl11ic

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsko.
Przy ocenie wnioskó\v o wsparcie zadania będą brane pod uwagę Illic;:dzy innymi:

- możliwości realizacji zadania;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania;
- posiadane środki wlasne i wniosko'vvana kwot<l:
- zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania;
- atrakcyjność rea I izacji;
- wczcśniejsza wspófpraca z gminC) Lubsko

w

realizacji

IV s pie rrl ll e go

7.aclil11 i<l

- posiadanie wjasnego lokalu przeznaczonego na ogrzewalnic;:.

VI. Informacje dodatłwwe.
Ofcrtę konkursową w

wersji papierowej

na realizację wyżej wYlllienioneg0 zaclilnia nalcż) pr/.csl,\ć

na adres:
Urząd Miejski w Lubsku, 68-300 LlIbsko. pl. Wolności 1 luh Iloi.yć osobiście
Urzędu Miejskiego \\' Lubsl<L1

w

11(1

him/c 110dn"CI) 111

zamkniętej kopercie, poci ry gor c lll niclI niności \I' 11 iCPI"/ckl"<lC/.il 111) III

terminie do 3 0.12.2021 roku do godz. 13:00 z adnotacjC):
.,Konkurs Ofert - Organizacje Pozarządowe".
Nnzwa priorytetu, ns który jest ogloszony przedmiotowy konkurs .

