Załącznik do zarządzenia Nr 21.2018
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 21 grudnia 2018 r.
BURMISTRZ MIASTA JAWORA
działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z póżn.zm.)

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia
1. Organizacja imprez propagujących zdrowy tryb
życia

do
7.000

wsparcie

Lp.

Rodzaj zadania
Tytuł zadania

Wysokość
środków
przezna czonych
na
realizację
zadania
(w zł)

Forma zlecania

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Termin
realizacji
zadania

od
stycznia
do
grudnia
2019

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia - profilaktyka
uzależnień

2.
b) Podejmowanie działań na rzecz promowania
abstynencji i trzeźwego życia w tym
prowadzenie klubu abstynenta

do
17.000

Formy i warunki realizacji zadania

Preferowane imprezy ogólnodostępne, umożliwiające rodzinne spędzenie czasu wolnego,
promujące zdrowie, zdrowe odżywianie, poprawę sposobu jakości żywienia naturalne
wzmacnianie organizmu oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

2017

2018

0

2.500

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora poprzez
prowadzenie
zajęć
opiekuńczo-wychowawczych,
socjoterapeutycznych, 12.000
profilaktycznych. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę, bazę lokalową
oraz sprzęt zapewniający możliwość jego prawidłowej realizacji.

do
13.000
wsparcie

a) Organizacja zajęć świetlicowych o charakterze
opiekuńczo-wychowawczym i
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

Wysokość
dotacji
przekazanych
w latach
(w zł)

od
stycznia
do
grudnia
2019

Zajęcia oraz programy profilaktyczne nakierowane powinny być na :
– nawiązywanie kontaktu z uzależnionymi i motywowaniem ich do leczenia;
– prowadzenie oddziaływań rehabilitacyjnych wobec osób uzależnionych
zakończonym leczeniu;
– prowadzenie oddziaływań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– tworzenie oferty dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.

po

13.000

17.000
17.000

1

O

O
Oganizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
przez Uczniowskie Kluby Sportowe jako
elementu oddziaływań z zakresu profilaktyki
uzależnień

do
30.000

Z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki
społecznej
a) Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta
Jawora

8.000

8.000

od
stycznia
do
grudnia
2019

Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej.
Zajęcia powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcję
30.000
uzupełniającą do innych oddziaływań profilaktycznych. Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych oraz wolnych od zajęć szkolnych.

24.000

od
stycznia
do
grudnia
2019

Działania mają na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego
i równoprawnego korzystania z praw człowieka, promocja równych szans uczestnictwa
we wszystkich aspektach życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
niepełnosprawnych i ich rodzin.
5.000
Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić dostęp do działań o charakterze
rehabilitacyjnym niepełnosprawnym mieszkańcom Jawora oraz posiadać kadrę
i sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania

5.000

od
stycznia
do
grudnia
2019

Działania mają na celu integrację seniorów, ich powrót do aktywności, a także
zaszczepienie nowych zainteresowań z dziedziny turystyki i historii własnego regionu.
Podmiot realizujący działanie powinien zapewnić ciekawą ofertę programową
zawierającą m.in. zajęcia dostosowane dla osób w wieku emerytalnym, obejmujące mi.in.
wycieczki, zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu , spotkania integracyjne
Działanie ma na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób w wieku
emerytalnym.

9.500

8.000

do
5.000

powierzenie

d)

Imprezy turystyczne i krajoznawcze powinny mieć charakter ogólnodostępny dla
mieszkańców miasta Jawora, promować aktywny styl życia bez nałogów oraz spełniać
wymogi określone w przepisach dotyczących organizacji poszczególnych form turystyki i
krajoznawstwa. Realizacją zadania powinny zajmować się osoby posiadające wymagane
kwalifikacje.

do

wsparcie

Organizacja imprez turystycznych
i krajoznawczych, rajdów, konkursów o
tematyce krajoznawczej, w tym także
uwzględniających problematykę profilaktyki
uzależnień

wsparcie

c)

3.

b) Działania o charakterze integracyjnym dla osób w
wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz
do 10.000
wycieczki

0

2

4.

Organizacja opieki nad dziećmi
do lat 3 sprawowanej w formie żłobka

w

wieku

do
522.720

wsparcie

Z zakresu rodziny

od
stycznia
do
grudnia
2019

a) Realizacja szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego dla mieszkańców gminy
5.

do
610.000 zł

b) Popularyzowanie sportu m.in. poprzez
organizowanie i uczestnictwo w imprezach
sportowych, zawodach sportowych i sportoworekreacyjnych oraz turniejach i lig dla
mieszkańców gminy

wsparcie

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
od
stycznia
do
grudnia
2019

W ramach zlecenia zadania gmina udzieli dofinansowania dla żłobków niepublicznych z
terenu Gminy Jawor, w zakresie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia
życia do lat 3, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jawora.
Realizacji zadania publicznego nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały nr XXIX/136/12 Rady Miejskiej
w Jaworze z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy
Jawor
Zlecenie organizacji opieki obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
396.000 522.720
domowych, w wymiarze godzin określonym w ustawie;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
3) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
5) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz
odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych w obowiązującymi
przepisami;
6) zapewnienie opieki przez personel o właściwych kwalifikacjach.

 szkoleniem sportowym powinny być objęte przede wszystkim dzieci i młodzież
zamieszkała na terenie Jawora;
 podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wszystkim uczestnikom dostęp do
odpowiedniej
bazy
treningowej
i
sprzętu,
bezpiecznych
warunków,
w szczególności, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 szkolenie powinno mieć charakter stały i systematyczny, ukierunkowane na
podnoszenie poziomu wyszkolenia, a także umożliwiać udział we współzawodnictwie
organizowanym na różnych szczeblach przez właściwe związki sportowe,
549.600 594.000
 uczestnicy zajęć mają się uczyć sportowego współzawodnictwa, współpracy,
otwartości, pomocy drugiemu człowiekowi.

- preferowane imprezy ogólnodostępne, umożliwiąjące rodzinne spędzenie czasu
wolnego, promujące aktywny styl życia.
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Z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
7.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych

8.

Z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania
Realizacja działań związanych z działalnością
wychowawczą i oświatową w tym organizowanie
m.in. warsztatów, festiwali, przeglądów, spotkań,
oraz plenerów dla mieszkańców gminy

do
20.000

do
5.000

wsparcie

Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

od
stycznia
do
grudnia
2019

0

0

od
stycznia
do
grudnia
2019

0

0

do
55.000

wsparcie

Wspieranie realizacji przedsięwzięć kulturalnych i
artystycznych, a w szczególności konferencji,
festiwali, warsztatów, zlotów, konkursów,
przeglądów, koncertów, spektakli lub cyklicznych
wydarzeń kulturalnych i innych form służących
rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej

10.000

 organizator musi zapewnić bezpieczne warunki wypoczynku dzieciom i młodzieży
szkolnej z terenu miasta Jawora w okresie ferii zimowych,
 wsparciem, jakie zostanie udzielone organizatorom różnych form wypoczynku
dzieci i młodzieży mogą być objęte osoby spełniające kryteria dochodowe, które
od 21
określa z zarządzenie Nr 632.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 26 kwietnia
stycznia
2017 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
2019 r.
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich ze środków budżetu Gminy Jawor.
do dnia
dofinansowaniem
objęty zostanie wypoczynek organizowany poza miejscem
28 lutego
zamieszkania,
2019
Organizator powinien zapewnić ciekawą ofertę programową zawierającą m.in.
zróżnicowane zajęcia dostosowane do adresata wypoczynku, jego wieku oraz potrzeb
rozwojowych, pochodzenia i środowiska rodzinnego obejmujące m.in. wycieczki,
zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu, gry i zabawy integrujące uczestników itp.

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

9.

Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt objęte ochroną i otoczone opieką.
Zadanie ma na celu poprawę bytowania zwierząt wolno żyjących w Jaworze m.in.
10.000
sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi (koty, psy)
dokarmianie zwierząt, sterylizacja kotów.

wsparcie

do
10.000

wsparcie

6.

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego

od
stycznia
do
grudnia
2019

Realizacja działań, przedsięwzięć związanych z działalnością wychowawczą i oświatową
w tym organizowanie m.in. warsztatów, festiwali, przeglądów, spotkań, plenerów,
konferencji, seminariów, konkursów, olimpiad dla mieszkańców gminy Jawor.

Podmiot podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz organizacji
innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej powinien
zapewnić dostęp szerokim kręgom mieszkańców Jawora, umożliwiając spędzenie czasu
42.600
wolnego oraz powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

50.000
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I.

Zasady przyznawania dotacji

1. W przypadku zadań zlecanych w formie wsparcia wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Podmiot występujący z ofertą
o przyznanie dotacji zobowiązany jest do posiadania co najmniej 10 % wkładu osobowego bądź wkładu finansowego własnego lub z innych źródeł.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji oraz przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego
oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Kwota dotacji na realizację zadań w ramach przydzielonych środków może być podzielona pomiędzy wnioskodawców ofert, a wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż
wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może zrezygnować z realizacji zadania publicznego lub wykonać zadanie zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanym, stosownie do
przyznanej dotacji kosztorysem, harmonogramem oraz opisem poszczególnych działań.
4. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest podpisanie umowy, która określi szczegółowy termin i warunki realizacji zadania publicznego.
II. Termin realizacji zadań
1. Zadania, na które zostanie przyznana dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 31 grudnia 2019 roku z wyłączeniem zadania z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży tj. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Termin realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obejmuje okres od dnia
21 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.
2. Koszty z dotacji ponoszone będą nie wcześniej niż od daty rozsztygnięcia otwartego konkursu ofert.
3. Czas realizacji zadania powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia oraz rozliczenia zadania.
III. Termin i warunki składania ofert
1.
2.

Termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2019 r.
Termin składania ofert dla:
- zadania nr 4 - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
- zadania nr 7 - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

upływa dnia 11 stycznia 2019 r.
3.

Ofertę należy sporządzić ze starannością poprzez dokładne i czytelne wypełnienie. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
oferentów.

4.

Z uwagi na fakt, iż zasady konkursu nie przewidują ujęcia wyceny wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania nie
należy tej kolumny wypełniać (IV. pkt 8 wzoru oferty) oraz nie należy wypełniać tabeli IV. Pkt 5 wzoru oferty - Dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów zadania publicznego.

5.

Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć czytelnie wypełnioną ofertę realizacji zadania publicznego osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek
1, 59-400 Jawor w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy podmiotu oraz nazwy zadania (rodzaj oraz tytuł

zadania) określonego w ogłoszeniu o konkursie.
6.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Jaworze.
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Oferty realizacji zadania publicznego należy składać na drukach, zgodnych z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 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).
7.

8.
9.

Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania.
Dotyczy zadania Nr 4 - rodzina - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka

Podmioty uprawnione do złożenia oferty - Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać aktualny odpis z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jawora
b) realizować zadania na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jawor
c) posiadać kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z
późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub
klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz. 368);
d) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r. poz. 925).
Dotacja przyznawana w ramach niniejszego (zad. Nr 4) konkursu nie może być przeznaczona na:
1) finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów,
2) pokrycie wydatków związanych z usługą wyżywienia.
Koszt usługi wyżywienia winien być odrębnym kosztem pokrywanym w formie odrębnej opłaty. Koszt ten nie powinien być składową kosztów przedstawionych
w ofercie.
IV. Termin, tryb, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach ustala się termin 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia na uzupełnienie.
Oferty mogą być uzupełnianie i poprawiane tylko na etapie oceny formalnej ofert.
Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Burmistrz Miasta Jawora w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych, w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową ustalając jej skład osobowy.
Złożone oferty będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową. Po zakończeniu prac komisja konkursowa przedstawi swoje opinie Burmistrzowi
Miasta Jawora, celem podjęcia ostatecznej decyzji.
6. Burmistrz Miasta Jawora, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, w drodze zarządzenia dokona ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji.
7. Od Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
8. Burmistrz Miasta Jawora po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadmości publicznej i ogłoszone w Biluletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu w miejscu przeznaczonym do
zamieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miasta Jawora.
10. Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 30 kwietnia 2019 r.
V. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Burmistrz Miasta Jawora zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenia dla oceny oferty.
Wszystkie podmioty realizujące powyższe zadania na zlecenie Gminy Jawor i korzystające z jej środków zobowiązane są do podawania tego faktu do wiadomości publicznej w sposób
umożliwiający jego udokumentowanie.
Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
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4.
5.

6.
7.

Kwoty przeznaczone na dotacje zostały określone na podstawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2019 rok.
Burmistrzowi Miasta Jawora przysługuje prawo do zmiany wysokości środków na realizację zadań podanych w ogłoszeniu konkursowym w przypadku dokonania zmian w budżecie
i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu
rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, Gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym
trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bądź środki te mogą być wykorzystane na inny cel.
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworze:
1) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 76/870-20-21 wew. 223
2) Wydział Infrastruktury i Rozwoju – dla zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 76/870-20-21 wew.113
3) Referat Świadczeń – dla zadań z zakresu polityki społecznej - 76/870-20-21 wew. 500.
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