
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 
2016 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 
1045 i 1890) i art. 190 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.2)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016.

§ 2. Ogłoszenie, stanowiące załącznik  do zarządzenia, podlega publikacji od dnia 28 stycznia 2016  r. w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i na stronie 
internetowej www.goleszow.pl .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

1) Zm. z 2014 r. poz. 1188 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 1045, 1199 i 1830.
2) Zm. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339 i 1777.
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.12.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016 w 
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

1. Rodzaj zadania : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 14500,00 zł, z zastrzeżeniem, że 
planowana wysokość dotacji na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

3. Zasady przyznawania dotacji : Gmina Goleszów zleci realizację zadania publicznego w formie 
powierzenia zadania lub wsparcia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji. W przypadku wsparcia realizacji 
zadania publicznego dotacja Gminy nie może przekroczyć 97% całego kosztu zadania. Warunkiem przyjęcia i 
rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim 
terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny konkursowej, co będzie podstawą 
wyboru przez Wójta Gminy Goleszów ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

4. Termin i warunki realizacji zadania: zadanie, o którym mowa w ust. 1, polegające na prowadzeniu 
placówki wsparcia dziennego musi być prowadzone przez podmiot spełniający warunki w zakresie prowadzenia 
placówki wsparcia dziennego, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie 
musi zostać zrealizowane w okresie pomiędzy 19 lutego 2016 r. a 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe warunki 
realizacji zadania zostaną określone w umowie.

5. Termin składania ofert: oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) należy 
składać osobiście lub listownie do dnia 18 lutego 2016 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów 
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru:

Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów

Oferta – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016 w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej .

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

1) termin: wybór ofert dokonany zostanie w dniu  19 lutego 2016 r.

2) tryb: wyboru oferty dokona Wójt Gminy Goleszów, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez 
Komisję Konkursową.

3) kryteria wyboru ofert:

a) możliwość realizacji zadania publicznego – skala ocen 0 - 5 pkt,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - skala ocen  0 – 5 pkt,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których będą realizować 
zadanie publiczne – skala  ocen 0 - 5 pkt,

d) uwzględnienie planowanych przez podmioty udziału środków finansowych własnych lub środków 
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego - skala ocen 0 – 5 pkt,

e) uwzględnienie przez podmioty  wkładu rzeczowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków – skala ocen 0 – 5 pkt,
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f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań podmiotom, które w latach poprzednich 
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 
na ten cel środków – skala  ocen 0 -5 pkt,

4) ocena danej oferty jest średnią obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z ocen łącznych 
wystawionych przez poszczególnych członków komisji.

5) listę wyników oceny ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych od najwyższej 
do najniższej.

7. Zadanie z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zrealizowane przez 
Gminę Goleszów w roku 2015, polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego, realizowane było przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Cieszynie. Wysokość udzielonej dotacji wyniosła 22500,00 zł.
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