
ZARZ,{DZENTE NR .?.?3..../2 I
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia &T... Iistopada 2021 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na rearizacjg zadari pubricznychz zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych w roku 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 i.art.92 ust. I pkt 2 iust.2 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorzqdzie gminnym.(Dz. tJ. z 2021 r.'poz. 1372 z potn. zm.i1,i. i'i ii irr"*yz dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziararnosci pozyti , priii.rnego i o worontariacie (Dz. U.z^2020r'poz l057zpo2n-2m.21 
.orazg:ust.)zaiz4dzenia"N. l44,r9pr"zy;;;;u",rl'iur,uBialegostoku z dnia 27 lutego 2or9 ;--; sprawie okeslenia zasadi trybu postgpowania dotycz4cych irecania, kontrori i rozrtczania zadari pubricznych.zaruEdzam co nastgpuje:

Oglaszam orwarry konkur. 
:,T^T f .""lir.S"jt; zadari publicznych z zakresu profilaktykii rozwi4zyrvania problem6w alkoholowych * ioX" i62,"'

l) Promowanie lrze2wego sryru 2ycia porqczone z dziaraniami pomocor.r ymi skierowanymi
do os6b i rodzin z problemem alkoholowvm_

2) Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.
3) Prowadzenie zajgi edukacyjnych dra rodzic6w w zakresie obejmujqcym w szczeg6lnosci

profi laktykg zachow ai ry zyko wnych.
4) Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z arkohorowym zespolem

plodowym.

TreSi ogloszenia
zarzEdzenia.

$2.
zaweraJ4cego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego

s3.
wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcl 

"prezidenta 
Miasta nadzoruiEcemu Departament

i%1;*:ffirr"ych 
oraz Dyrektorowi o.punurn.nr, ifru* Spor".rry.riil;dr-MirJrki;s"

Zarz4dzeniewchodzi w Zycie zani", poapirlnlu

fi)rr"orrrn ,,^.'o
(r*"1*r,el*
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EA &i4
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lZmianateksrujednolitego 

wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz.LJ.z20zl r.poz. 1g34.'zmianv reksrujednoritego wvmienion.j ,uu*y ror,ui! o'g;;;;;;;; "Dz.u.2202r 
r. poz. r0J8, 1243 i t535.



Zal4cznik rlo Zarzqdzenia Nr .-9.Q).... fZt
Prezydenta, Miasta Bialegostoku

z dnia /...,... listopada 2021 r.

Prerydent Miasta Bialegostoku

na podstawie art' l l, 12. 13, r4 i l5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaralnosci po2ykupublicznego i o wolonrariacie tD.z.u.z2oi0r. p"..loi)l po 2".r .,'";;;;;;i;;; il;r^
;,?il#;H:'cje 

zadan pubricznvch ' '"t !', p,#r;f,rki r ;;;ff;;;'11'J"ii'J.u*

L Rodzaje zadaf i warunki realizacji.

l) Promowanre trzefwego stvlu Zycia Dol4czone z dzialanrami Domocowvmiskierowanymi do osrib i ro dzin z oroblemem a lkoholowv m,
Cel zadania:

Zapewnienie miejsca na rear izacjg zadai zwiqzanych z promowaniem rrze2wego stylu 2yciai rozw6j srodowisk samopomoco wych orazorga.riracla po-ocy skierowanej do os6b i rodzinz problemem alkoholowym.
Adresaci zadania: mieszkancy Bialegostoku
Warunki realizacj i zadania:

1. Termin realiz acji zadania: 01.01.2022 r. _ 31.12.2022 r.2' Dostgpnosi: szesi dni w tygodniu w wymiarze nie mniej niz cztery godzinny dziennie.3. Program realizacji zadania powinien obejmowai w szczeg6lnoSci:

a)

b)

c)

d.zialania informacyjne dotycz4ce uzale2nienia od alkoholu,
dzialania wspieraj4ce osoby uzale2nione od alkoholu w trzeZwieniu,
dzialania wspierai4ce doroslych czlonk6w rodzin os6b uzareznionych odalkoholu oruz dzieci z rodzinz problemem alkoholowych.
dzialania interwencyjne i wspieraj4ce dla ofiar przemocy domowej,
dzialania o charakterze profilaktycznl,rn w zakesie f.o11o*uniu portu*
abstynenckich,

d)

e)

f) dzialania w zakresie promowania dziaialno6ci stowarzyszef abstynenckich,g) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym promu.j4cych postawy
trze2woSciowe i abstynenckie.

h) dziatania wspierajEce rozw6j Srodowisk samopomocou,ych,

4' Preferowane bgd4 dziaiania mai4ce charakte r ci4gry baz$qce na standardach dziararistowarzyszef abstynenckich opracowanych przez Krajow4 Radg Zwi4zk6wi Stowarzyszeri Abstynenckich w partnerstwie z paristwow4 Agenci4 Rozwi4zy.rvania

- Problem6w Alkoholowych i Centrum promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.5. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z ,utororr^i n rn;;;;." 
"' vv4L! lrNrrrr'

6' oferent zobowiqzany.iest do wskazania przewidywanych rezurtat6w. Rezultaty musz*byi mierzalne i realne do osiqgnigcia.
7. Zadanie musi by6 realizowane na terenie Miasta Bialystok.
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8. Zadanie powinno byi realizowane z najwylsz4 starannoSci4, zgodnie z zawafiq umowq
otaz z obowipuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.

9. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
znaleh( sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

10. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnodci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnoSci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz.
1062);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglEdu na
plei, rasg, pochodzenie etniczne, narodowo6i, religig, wyznanie, Swiatopogl4d,
niepelnosprawno56, wiek, orientacj g seksualnq.

Na wsparcie realizacji zadania w 2022 rokl Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje Srodki w og5lnej wysoko5ci 588.000,00 zl
(slownie: pigdset osiemdziesi4t osiem tysigcy zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu
na rok2022 oraz po zlo2eniu ofert.

2) Prowadzenie nunktu informacYtnego o Droblemach alkoholowych.
Cel zadania:
Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.
Grupa docelowa: osoby i rodziny, w kt6rych istnieje problem alkoholowy
Warunki r ealizacji zadatia:

1. Termin realizacji zadania: 01.01.2022 r. - 3 1.12.2022 r.
2. DostgpnoSi przynajmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze nie mniejszym rri? trzy

godzinny dziennie.
3. Zakres dzialania punktu informacyjnego powinien obejmowai w szczeg6lnoSci:

a) dostarczanie informacji o sieci plac6wek Swiadczqcych pomoc osobom i rodzinom
z problemem alkoholowym,

b) motywowanie os6b nadu2y.wajqcych alkoholu oraz czlonk6w ich rodzin do
podejmowania terapii,

c) udzielanie wsparcia i pomocy psychospolecznej osobom z problemem
alkoholowym i ich rodzinom.

4. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zalozonymi rezultatami.

5. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty muszq
byd mierzalne i realne do osi4gnigcia.

6. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

7 . Zad,anie powinno byi realizowane z najryzszq starannodciq, zgodnie z zawart4 umow4
oraz z obowiqzujqcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.
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8. Inlormacja o tinansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
znale2i sig na stronie internetowej podmiotu, kl6remu przyznana zostanie dotacja.

9. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego iraktowania:
a) zasada zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczeg6rnymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnosci archiiektonicznej. cylrowej'oraz
informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustau,v z dnia te-tipca i0te r.
o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegirlnymi potrzebami (D2.u.22020 r..poz.
1062);

b) zasada rriwnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu naplei, rasg, pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wyznanie, Swiatfpoglqd,
niepelnosprawno66, wiek, orientacjg seksualn4.

Na wsparcie realizacji zadania w 2022 roku prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje srodki w o96lnej wlsokoscl rl.too,oo zt
(siownie: trzydzieSci jeden tysigcy szeSiset ztotych 00/100).

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok budzetu
na rok 2022 oraz po zlo2eniu ofert.

Cel zadania:
organizacja zaj-gi edukacyjnych dra rodzic6w w zakesie obejmui4cym w szczeg6lnosci
profilaktykg zachowan ryzykownych dzieci i mlodzieZy.
Grupa docelorrua: rodzice i opiekunowie prawni dzieci i mlodziezy w miescie Bialystok
Warunki r ealizacji zadati a:

3) Pron adzen ie zatec edukac.t invch dla rodzicriw w zakresie obeimui acvm
w szczeg6lnoSci nrolilaktr ke zachowai rt zl' kownvch.

l. Termin realizacji zadania: 0l .01.2022 r. - 31.12.2022 r.2. oferta realizacj i zadania powinna obejmowai w szczeg6lnosci nastgpui4ce informacje

a) miejsce i termin realizacji.
b) cele,
c) adresaci programu oraz spos6b ich naboru,
d) tematyka zajgi,
e) ewaluacja,
f) autor programu,
g) realizatorzy progrztmu,
h) recenzja programu.

3. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloZonymi rezultatami.

4' oferenl zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4
byi mierzalne i realne do osi4gnigcia.

5. Zadarie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

6. Zadanie powinno byi realizowane znajryZsz4 starannoSci4, zgodnie z zawartE umow4
ora7.- z obowiqzuj4cymi standardami i przepisami. w zakresie opisanym
w ofercie.
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7' Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Biarystok powinna
znale2i sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

8' Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnosci osobom ze szczeg6rnymi potrzebami oraz zasady r6wnego tako*ania,
a) zasada zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegr,nymi potrzebami - polega na
zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnosci archiiektonicznej, cyfro'we.y 

' 
oraz

informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu art.6i7 ustawy z arli'riiip""ihrs,.
o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami 1Oz.U. zZbZn r.-,poz.
1062);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu naple6, rasg, pochodzenie etniczne, narodoworii, religig, wyznanl., l*i",iplgha,
niepelnosprawnoSi, wiek, orientacjg seksualn4.

Na. wsparcie rcalizacji zadania w rrol,2 okt prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz. g5154 pranuje s.oau * og6lnej wyiokosci ro.iod,oo zr(slownie: szesnaicie tysigcy pigiset ztotyctr OOil Oby.
ostateczna kwota dotacji zostan^ie ustarona po uchwaleniu przez Radg Miasta Biaiystok budzetuna rok 2022 oraz po zlo2eniu ofert.

1)
plodowvm.

Cel zadania:

Prow d os oraz ws ma IA o u dzieci z alko o zes m

Zapewnienie wsparcia dzieciom z FAS i FASD o raz oddziarwania edukacyjne skierowane dorodzic6w/ opiekun6w prawnych dzieci z FAS i FASD.
Grupa docelowa: dzieci i mrodzie, do l g roku 2ycia - mieszkaicy Biaregostoku
Warunki realizacj i zadania

L Termin reali zacji zadania: 01.01.2022 r. _ 31J2.2022 r.,2. Prowadzenie dzialan diagnost ycznych w kierunku FAS/FASD,
3. Prowadzenie zajg6 indywiduatnych,
4. Prowadzenie zajgi grupowych,
5. Prowadzenie zajg6 edukacyjnych dla rodzic6w.
6. Wymagania d otycz4ce specjalist6w realizuj4cych zadanie:

a)
b)
c)
d)

Terapeuci SI,
Psycholog,
Terapeuci FAS/FASD,
Rehabilitant.

7. Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zalo2onymi rezultatami.
8' oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezurtat6w. Rezultaty musz4byi mierzalne i realne do osiqgnigcia.

9. Zadanie musi byi realizowane na terenie miasta Bialystok.
10' Zadanie powinno by6 rearizowane z najwyzszq staranno ici4, zgodrue z zawarta ,mowaotaz^ z. obowi4zui4cymi standardami i 

-przepisami,' 
i ,rd.'-il;;;

w ofercie-

l1' Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
znalez6 sig na stronie intemetowej pod,,,iotu, k-t6remu przyznana zostanie dotacja.
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12 Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnieniadostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrr.bu_i oru, zasady 16wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami _polega nl zapelrnieniu co najmniej ,in-irrin.l " l"rir*"*iarchitekronicznej. cylrowej or- . 
.info*u.y1no_torunitlly.;n.1

w rozumieniu ustawy z.dnia lq Iipca 2019 r. o.rp."ri.nir. j".i._"S.i
osobom ze szczeg6lnymi potrzeba;i O.. u. ,ioio"r. ;;;. ft;;;",t",b) zasada r6wnego traktowania _ oznacza r6wne traktowanie os6b bezwzgrgdu na prec. rase. pochodzenie erniczne. narodowosc. rerigie. *y)"-i.,Swiatopogl4d, niepelnosprawnoSi, wiek. orienracjg seksualn4l 

. ,
Na wsparcie realizacii zadania w 1y,2_:\, 

prezydent Miasra Bialegostoku w projekciebudzetu Miasta w dziale 951 rozdz.8515a phnule s'roJti * ogorr"; wysokosci 80.000,00 zr(slownie: osiemdziesiqt tysigcy zlorych OOltbOl. '
ustaleczna kwora dotacj i zostanie ustarona po uchwareniu przez RadE Miasta Bialystok bud2etuna rck 2022 oraz po zlo2eniu olen.

II. Warunki przyznawania dotacji:

I' Zlecenie zadania i ich finansowanie odbywa sie z odpowiednim zastosowaniem przepis6wan. l5 ustaury z dnia 24 kwiernia 2003 r. 
". ariririr"sJ"';;;;;;',;#;:.r.*"i o wolontariacie (Dz'IJ. z 2020 L poz- tosT z pi2n."zm.1, zuwzglgdnieniem art. 22r ust. 3ustawy z dnia 27 sierpnia 200g o fin"ansach publicrny.h 1Dr. tJ. 2o2r poz.305 zpo2n. zm.).2' wysokoS6 przyznanej dotacji. moze by(, nizsza, ni2 wnioskowana w ofercie. w takimprzypadku oferent mo2e negocjowai zmniejszenie ,uL"r, .r..ro*ego lub wycofai oi-ertg.

3. O_ ferenr. kt6ry otrzymal dotacjg zobowiazanv iesr do:
I) przedstawienia zaktua Iizowane.; rarr.urac.;i' prz.*iay*-y.r, koszr.w rearizacji zaclania,zakrualizouanego pranu.i harmonogrami n,--i,e.,"^ii;:ji";,t;:'li'll#iu,o*

w przypadku przyznania 
9g,l.jl " wyiokoSci mniejszej niz rvnio.to*ui; 

--*,
2) wyodrgbnienia ewiden-cji._kiiego*.: !iodLi*'-lt.ry-,,-,y"h na realizacjg umowy
.. idof.onywanych z tych Srodk6w;^T darkO*; 

-

3) realizacii zadania z najv"yzszq surannosciq. zg.odnie z zawart4 umowo *razz obowiqzuj4cymi standardarni i przepisami, * ,ilr.rr" oplsanym w ofercie;4) zlozenia sprawozdania z wlkonania zaauriu purrii.)n.go za posrednictwem platformywitkac pl oraz w wersji papieror'i ej do D.p;.;; Spraw Spolecznych z jednakow4sum4 kontroln4 w terminie okreslonym * u-o*r.. wroi sprawozdania'r*# 
"u.s"ryw rozporz4dzeniu przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw po2y.tku publicznego z dnia24 pu2dziemika 20l g r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cychrealizacji zadah pubricmych oraz wzor6w,pr";;;l; z wykonania tych zadai 1Dz.IJ.22018 t. po2.2057);

5) opisywania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowychlub ksiggowych, potwierdzajEcych prawialowe- r4,datkowanie kwoty dotacji zgodnie

;ffr|'2 
do zarz4dzenia Nr 14411'9 Prezydenta Niiasta Bialegostot, , ania ziiut"go

4' Prezydent Miasta Rialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konrursie
llrli1li, dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:, oKaze srg' r2 zaktuarizowall zalaeg realizo-an-ego zadania znacz4co odbiega odopisanego w zloZonej pierwotnie oferciel
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2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niZ wnioskowana nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramn oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;

3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okoliczno3ci, podwaZajqce wiarygodnodi
merytoryczn4 lub finansow4 oferenta.

5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie moZe byd wykorzystana
na:
1) przedsigwzigcia, kt6re sq dofinansowywane z budZetu miasta;
2) zobowi4zania powstale przed dat4 obowi4zywania umowy o udzielenie dotacji;
3) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji

zwiqzarrc z realizacj4 zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakesu realizacji zadania.

4) oplaty leasingowe oraz zobowi4zania z tytuiu otrzymanych kredyt6w;
5) nabycie lub dzier2awg grunt6w;
6) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane;
7) dzialalnoi,t, gospodarcz4 i politycznq;
8) kary i odsetki.

6. W przypadku zadai zlecanych w formie wsparcia oferent ma obowi4zek wniesienia
finansowego wkladu wlasnego w wysokoici co najmniej 5 % calkowitej wartoSci zadania.

7. Wklad wlasny mo2e miei formE:
1) wkladu finansowego - Srodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez riego ze
2r6del innych niZ bud2et Miasta Bialystok.
UWAGA: Wklad rzeczowy nie mo2e by6 przeliczany na finansowy.
2) wkladu osobowego - nieodplatna, dobrowolna praca, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w organizacji odpowiednio udokumentowana z zachowaniem
nastgpuj4cych warunk6w:

a) zakres, spos6b i czas wykonywania pracy przez wolontariusza musz4 byi okre6lone
w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 wtawy o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzii na bieZqco karty pracy wraz ze szczeg6lowym opisem
wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi by6 przechowywana na zasadach og6lnych,
tak jak dokumenty finansowe); karty pracy musz4 byi podpisane przez wolontariusza
oraz osobg upowaZnion4 do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza;
c) wolontariusz musi posiadai kwalifikacje i spelniai wymagania odpowiednie do
rodzaju i zakresu wykonylvanej pracy:
d) wartoSi pracyjednego wolontariusza wyliczonajest w oparciu o maksymaln4 stawkg
zajedn4 godzing pracy nieprzekra czaj4c4 25 zUgodz.. z zastrzeZeniem pkt e);
e)je5li wolontariusz wykonuje pracg takqjak staly personel to kalkulacja wkladu praoy
wolontariusza mo2e byi dokonana w oparciu o stawki obowi4zuj4ce dla tego personelu,
z tyrn ze wamnkiem przyjgcia do kalkulacji kwoty wyZszej niZ kwota wskazana
w pkt d) jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie
posiada staly personel, w pozostalych przypadkach przyjmuje sig, i2 warto6i pracy
jednego wolontariusza nie moZe przek:roczy(, kwoty zajednq godzing pracy wskazanej
w pkt d).

8. Wklad wlasny powinny stanowi6 w caloSci lub czgSciowo Srodki finansowe, kttirymi
dysponuje oferent (wlasne lub pochodz4ce z innych f16del) - nie moZe byd to wyl4cznie
wklad osobowy.
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III. Termin i warunki skladania ofert.

1 w konkursie mogE brai,udziar podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawyo dzialalnosci pozy'tku publicznego i woiontariacie prowadz4ce statutow4 aziatatnosew zakesie profilaktyki i romviqzyiuia problem6w alkoholowych.
2. Dwa.lub wiEcej w/w podmiot6w.mog E zlozyc ofertg wsp6ln4. Oferta wsp6lna wskazuje:l) iakie dzialania w ramach realizacji za<1ania publiczn.g" ['aa _fr"r;;;;;:;;:g6h"

podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

3' Umowg zawart4 pomigdzy w/w.podmiotami, okreslajqc4 zakres ich swiadczeir skiadai4cychsig na realizacj g zadania publi.rr"go, ,aa"ru 'ri.-' ao umowy o ,."ilr""ii-r]"a*i"publicznego.

4' Podmioty skladaj4ce olertg wspoln4 ponosz4 odpowiedzialnosi solidam4 za zobowr4zania,o kt6rych mowa w art. t 6 ust. I ustafi o dzialalnoSci pozytil ;;i;;;d t;;I"";i**.
5' lferty dotycz4ce rearizacji zadania 

_publicm ego nare2y skradai zgodnie ze wzoremokredlonym w ro zporz4dzentuprzewodiicz4cego"io-ii"tu oo Spraw po,ytku pubricznego
z, dnia 24 pa2dziemika 20lg r. w sp.a*ie i".o.6_ ofert i ramowy"n *r".# ,.0*dotycz4cych realizacji zad,ai publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadan(Dz u z 2018 r. poz. 2057t do prczltrenra Miasra Bialegosroku r.r r.rersji erektronicznej zaposrednictwem plar rormy 

^wirkac. 
pr oraz u uersji pap-ierowej * ,#r.riii.:'"["'.r.i.,dopiskiem: ,,Konkurs ofert w zakes,ie p.oniatryli i ,L.*rii*Jir-, pr"ii".o*alkoholowych" w Departamencie Spraw Spolecznych Urzga, Uie.lsiiego w g;i;ri"Lr,

ul. Bema 60/1, pok. nr 10.

6. Termin skladania ofert 
.w wersji elektron icznej oraz w wersji papierowej uptywa21 dnia o godzinie 15'30 od. daty- u kazania siq 

"ogroszenia 
o konlursie * nirt.tyrrr.Informacji Publicznej Urzgdu Miejskleqo w' fralymstoku, na portalu miejskimwww'bialystok.pr,na tablicy ogloszeri w sieizibie UrzEdu Miejskiego *'nidy-st,ok,i oru,na platformie Witkac.pl.

7 ' Za ofertg zlo2or4 twa:za sig oferlg zrozon4 za posrednictwem platformy witkac.pl orazdostarczon4 w wersji papierowej z jednakow4 .u.q tonirotn4.
8. Wymagana dokumentacja:

l) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisan y przez osoby upowaZnionedo skladania odwiadczeri woli, zgodnie z wyci4gie. , xrulo*"go n.leri.u tult*.r" ,rozgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcy; status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentuj4cych;

2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidenc.ii potwierdzai4cy sratus prawny podmiotui umocowanie os6b go reprezentui 4cvch -'a",y-, "ili."io*. r.,or^ ,iJ i"ii.n"jq
^ upisouir.i Krajon-ym Reiestrze Sqdowllt, 

_' =-
J ) statut w wersji erektronicznei (w przypadku oferty wsp6lnej statut ka2dej organizacji).

9' w przypadku zal4cznik6w sktadanych.w formie kserokopii ka2da strona zarqcznika powinnabyi potwierdzon a za zgodno(;6 z iryginarem prz", orol'y ao t"go upo*Jriin". 
--..'- "

10. Nie przewiduje sig moZliwoSci uzupelnienia zloZonych ol.erI.

l
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IV, Koszty, ktrire w szczeg6lno5ci mog4 by6 poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowi4zany realizowa(, zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym ptzez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostan4 uznar,e za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
l) s4 bezpoSrednio zwipane z realizowanym zadaniem, a tak2e s4 niezbgdne dla jego

realizacji.
2) sq uwzglgdnione w kosztorysie, w pozycj i w ramach kt6rej s4 rozliczane1'
3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlaj4 koszty rzeczywiste, a takZe s4 skalkulowane proporcjonalnie dla

przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moze byi
jedynie czg56 wynagrodzenia ksiggowego, jeZeli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnie2 inne zadania, nie zwi4zane z obsfug4 projektu);

5) zostanq poniesione w okresie realizacji zadania;
6) s4 poparte wlaiciwymi dowodami ksiggowymi or,rz s4 prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowi4zany do prowadzenia
wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych
na realizacjg zadania zgodnie z ustaw4 o rachunkowo5ci. w spos6b umoZliwiajqcy
identyfi kacj g poszczeg6lnych operacj i ksiEgowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:

l) wynagrodzenia za realizaqg zadah wraz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
nale2y w szczeg6lno(ci okreSlii stawkE wynagrodzenia oraz formE zatrudnienia
dla kazdego stanowiska pracy;

2) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zautgaZowanych bezpodrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V. Dokonywanie przesunig6 w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.

Dopuszcza sig mo2liwoSd dokon),rvania przesunigd, tj. zwigkszania wartoSci pomigdzy
poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami okeSlonymi
w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej nii
l5o/o. Zmiany powyzej 15Vo wymagajq zawarcia aneksu do umowy i powinny by( zglaszane
w terminie umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie aneksu.

VL Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

I . Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zlo2onych
ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okre5la Zarz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacj i
i jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarzqdzenia,
w terminie do 30 dni od daty koricowego teminu skladania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postEpowania administracyjnego. Od powyZs ze1 decyzji nie stosuje sig
trybu odwoiania.
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5' Kuz'dy, w terminie 30 dni od dnia ogroszenia wynik6w konkursu , moze z4da(uzasadnieniawyboru lub odrzucenia olerty.

6. Odrzuceniu podlegaj4 ofeny ni3 speln iaj4ce nasrgpuj4cych kryteri6w. formalnych:l) zlo,one w formie nieodpowiadai4c.j *;;;;i''*.kazanemu w ogloszeniu oraz

^, 
nie zloZone poprzez platformg Witkac.it;2) zlo2one po terminie;

3.) dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi oferenta;4) niedotyczEce pod wzglgdernmeryto.ycrnym ,uJaniu *rt--ego w ogloszeniu;5) zloZone przez podmiot nieuprarnniony:
6) podpisane przez osobl nieup,,* aznione:

1) y-y braku piecz4tki imiennij podpisane w spos6b nieczytelny;8) do kr6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznik6w;9) zawierai4ce dokumenty nieoryg-inaine, ni" poi*i"riron e za zgodno!(, z oryginalem
_ przez osoby do tego upowa2nione;
l0) w kt6rych wklad wrasny oferenta nie speinia wymaganego minimum wskazanegow ogloszeniu - dotyczy zadai realizowanfch * fo#ie ,n,spa-.cia.

7 wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacji zadania,o kt6rym mowa w rozdziale I nastgpujew oparciu o nastgpujEce kryteria merytoryczne:

ocena merytoryczna ofert zroionych na rearizacje zadait w formie wsparcia rearizacjizadania publicznego:

Przyjgte kyteria oceny oferty Punkty kontrolne oceny Skala
ocen

unkt6w

Liczba
przyznanych

Mo2liwo6i realizacji
publicznego przez oferenta

zadania

Czy podmiot dyspon
umo2liwiaj4cym rea

uje zasobem Iokalowym
lizacjg zadania?

Cz1 opis. planowanlch dzialari gwarantuje
osr4gnrgcre celu zadania?

ne z rezultatami?C ozakladane cele s S

0-30 pkt

2
Kalkulacja kosaow realizacj i
zadanta. w rym r.r odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania

ona kalkulacja kosz6w jest
dzialah?

Czy *ysoko3i wnioskowanej dotacji jest
adekwatna do planowanych dziala6?
Czy planowane wydatki s4 zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczoweso
zadania?

Czy przedstawi
sp6jna z opisem

0-30 pkt

Zadeklarowana pvez podmiot
jakoSd wykonania zadania
i kwalifikacje os6b, przy udziale
ktdrych podmiot ma realizowai
zadanie

0-25 pkt

Zadeklarowany wklad osobowy.
w tym Swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna
czlon-kow przy rea I i zacii zadania

Wiarygodnosi i rzetelno6i podmiotu?

Czy podmiot przewiduj
czlonkow i Swiadczenia
realizacli zadania?
Czy deklarowany wklad osobowy

zadania?arantu e wlaici realizac

Czy do5wiadczeni
wlaSciwq realizacjg

e oferenta gwarantuje
zadania?

c.l e-l

zac.l /.tl

C k al kafi e adkzv dzatru n nory prry
rea zad Ita ll asa dowlsl ace

ilrc clit ilrAnl

e pracg spolecznq
wolontariuszy przy

0-5 pkt

5
iot

waneJZas co o ferorQ pom v przez Ocena
osdb o

skali realizowanego proj ektu tj.liczba
ektenrb h 0-5 pkt

Lp

4.
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6 Starannosi w przygotowaniu oferty

Czy poszczeg6lne czQsci oferty s4 ze sob4

spojne?
Czy ofena sporzqdzona jest jasno

i przeirzyscie?

0-5 pkt

Razem

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskajE co najmniej
70 punkt6w.

9. Postgpowanie o udzielenie dotacj i jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysokoSd przyznanej
dotacji i jej cel zostanie zarnieszczony w Biuletynie Informacj i Publicznej, na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego, w miejscu przeznaczonq na zzrnieszczarie ogloszeri, a tak;irc ta platformie
Witkac.pl.

VII. lnformacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez otg n
administracji publicznej w dwr5ch ostatnich latach oraz zn'i4zanymi z nimi kosztami:

W budZecie Miasta Bialegostoku suma Srodk6w
przeznaczonych na realizacjg powyzszych zadaf wyniosla:

2020 rok 2021 rok

Promowanie tzeLwego stylu 2ycia pol4czone z dzialaniami
pomocowymi skierowanymi do os6b i rodzin z problemem

alkoholowym.
5,18 000 zl

Prowadzenie

alkoholowych.

punktu informacyjnego problemachL)
31 000 zt 31 600 zl

Prowadzenie zajgi edukacyjnych dla rodzic6w w zakresie

obejmuj4cym w szczeg6lno5ci profilaktykg zachowari

ryzykownych.
16 500 zl l6 500 zl

Prowadzenie diagnostyki oftv wspomagania rozwoju dzieci z
alkoholowym zespolem plodowym.

80 000 zl 80 000 zl

Suma 675 500 zl 676100 zl

VIII. Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu przezn czonym do zamieszczania ogloszeri, a takie
na platformie Witkac.pl.
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