
 Załącznik nr 4  

do Zarządzenia Nr OR.0050.208.2017 

Burmistrza Miasta Wisła  

z dnia 15 listopada 2017r. 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wisła na rok 2018 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom                           

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 

1. Rodzaj zadania:  

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 

 

a) wspieranie organizacji, których głównym celem jest pomoc rodzinom i osobom                                

w trudnej sytuacji życiowej oraz ofiarom przemocy w rodzinie, 

b) zapewnienie możliwości funkcjonowania ośrodków wsparcia i ośrodków świadczących 

usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta, zapewniających schronienie i posiłki. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

 30.000 zł 

 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

 Zlecanie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego 

wykonania zgodnie z następującymi zasadami: 

a) wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów realizacji zadania,  

b) Zleceniodawca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji 

zadania ze środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł 

oraz wkładu osobowego. 

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków 

przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość 

proporcjonalnego zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W takiej 

sytuacji dopuszcza się możliwość częściowej zmiany oferty. 

Szczegóły określające przyznawanie dotacji określa Regulamin otwartych konkursów ofert  

na realizowanie zadań publicznych Gminy Wisła w 2018 roku stanowiący załącznik do 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisła Nr OR.0050.207.2017 z dnia  14 listopada 2017r. 

 

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

Zadania, na które zostanie przyznana dotacji muszą zostać zrealizowane w okresie od                      

1 stycznia 2018r. do 15 grudnia 2018r. na terenie Gminy Wisła. 

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o zleceniu 

realizacji zadania określającej w szczególności miejsce i czas realizacji zadania oraz sposób 

przekazywania i rozliczania środków publicznych. 



 

5. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert                       

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań zadania (Dz. U. z 2016r., poz. 1300). 

Oferty można składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego  

w Wiśle (43 - 460 Wisła, Pl. Hoffa 3) lub wysłać drogą pocztową w terminie do dnia                         

11 grudnia 2017r. do godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do 

urzędu. 

 

6.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

a) termin: wybór ofert zostanie dokonany do dnia 20 grudnia 2017r., 

b) tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Wisła po zapoznaniu się z opinią komisji 

konkursowej; 

c) kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny określone w karcie oceny 

formalnej oferty (załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizowanie 

zadań publicznych Gminy Wisła w 2018 roku) oraz w karcie oceny merytorycznej oferty 

(załącznik nr 2 do w/w Regulaminu). 

7. Informacja o wysokości przyznanej dotacji w latach poprzednich: 

w 2016r.: 3.000 zł 

w 2017r.: 3.000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 


