
z AF(Z 4D zENtE NR .:l :.1... /22
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia 19... marca2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialari na rzecz osrib niepelnosprawnych w 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1i arr.92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. lJ. z 2022 r. poz.528l), art. l l i 13 ustawy z dnia24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2y.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.2) oraz na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zalrudnianiu os6b
niepelnospraw-nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 5733) oraz $ 3 trst.2 Zarz4dzenia Nr 144119

Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okeSlenia zasad i trybu
postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadarl publicznych, zarz4dzam co
nastgpuje:

s1.
Oglaszam otwarty konlurs ol'ert na realizaci g zadania publicznego z zakresu dzialan na rzecz
os6b niepelnosprawnych w 2022 r.:

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
oraz calodobowego.

TreSi ogloszenia zawierajqcego
zarz4dzenia.

s2.
warunki konhursu stanowi zai4cznik do niniejszego

s4.
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

;- MIAI;TA

rZmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. 22022t.po2.583.

': Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22021 r. poz. 1038, 1243, 1535

i 2490.
3 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz.U. 22021 r. poz. 1981,22022 r. poz

55 8.

4 01 .g,nt,X

s3.
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zaslgpcy Prezydenta Miasta nadzorujEcemu Departament
Spraw Spoiecznych oraz Dyrektorowi Depaftamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

cl/'-,eLi.
F7I'DENTA MIASTA



Zal4cznik do Zarz4dzenia Nr .,L:1...., tZZ
Prez.vdenta Miasta Bialegostoku

z dnia ..:-... mtrca 2022 r.

Prez-vdent Miasta Bialegostoku

na podstawie arr. ll,12. 13, l4 i l5 ustaw) z dnia 24 kw-ietnia 2003 r. o dzialalno5ci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 r. poz. 1057 z p62n. un.) oglasza otwarty konkurs
ofert na realizacjg zadania publicznego z zakesu dzialai na rzecz os6b niepelnosprawnych.

l. Warunki realizacj i zadania:
Rodzaj zadania:

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz

calodobowego.

Cel:

Zapewnienie wsparcia czlonkom rodzin lub opiekunom sprawuj4cych bezpoSredni4 opiekg nad
dzietmi oraz doroslymi osobami z niepelnosprawnodciq poprzez mo2liwo56 uzyskania
doraznej, czasowej pomocy w formie uslug opieki wychnieniowej w ramach Programu

,.Opieka wytchnieniowa" edycja 2022 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
zwanego dalej,,Programem" finansowanego z Funduszu SolidamoSciowego.

Grupa docelowa:

1. Czlonkowie rodzin lub opiekunowie sprawujqcy bezpo5redni4 opiekg nad dzieimi
z orzeczeniem o niepelnosprawno6ci lub osobami posiadaj4cymi orzeczenie o znacznym
stopniu niepelnosprawnoSci albo orzeczeniami r6wnowaznymi, bgdqcy mieszkaicami
Bialegostoku.
2. Uslugi opieki wytchnieniowej przyslugujE w przypadku zamieszkiwania czlonka rodziny
lub opiekuna, o ktorych mowa w ust. 1. we wsp6lnym gospodarstwie domowym z osob4
niepelnosprawnq i sprawui4 calodobow4 opiekg nad osob4 niepelnosprawnq.

Forma dzialafi i istotne informacje:

l. Formq realizacji zadania bgdzie iwiadczenie uslugi opieki wychnieniowej w ramach:

a) pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej, skierowanego
do czlonk6w rodzin lub opiekun6w spra*uj4cych bezpoSredni4 opiekg nad dzie6mi
z orzeczeniem o niepelnosprawno5ci,

b) pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej. skierowanego
do czlonk6w rodzin lub opiekun6w sprawujqcych bezpoSredni4 opiekg nad doroslymi
osobami ze znaczny m stopniem niepelnosprawno(ci,

c) pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego

opiekuna prawnego, kt6re otrzyma poz)'tywnQ opinig Miasta Bialystok, skierowanego
do czlonk6w rodzin lub opiekun6w sprawuj4cych bezpo5redni4 opiekg nad doroslymi
osobami ze znaczny m stopniem niepelnosprawnoSci,

d) pobytu calodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, kt6re
otrzyrna pozytywn4 opinig Miasta Bialystok, skierowanego do doroslych os6b ze

zlnaczny m stopniem niepelnosprawnoSci,
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2. Uslugi opieki wytchnieniowej mogq Swiadczyi:
a) osoby posiadaj4ce dyplom potwierdzaj4cy uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent
osoby niepelnosprawnej/pielqgniarka lub innym, zapewniaj4cym realizacjg uslugi opieki
wychnieniowej w zakresie adekwatnym do indl'widualnych potrzeb osoby
niepelnosprawnej (wynikajqcych zKarty zgloszenia do Programu) lub
b) osoby posiadaj4ce. co najmniej roczne, udokumentowane doSwiadczenie w udzielaniu
bezpo5redniej pomocy/opieki osobom niepelnosprawnym.

3. W przypadku dwiadczenia uslugi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego,
w wymiarze powyzej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu calodobowego. plac6wka
przyjmuj4ca osobg niepelnosprawnq ze znacznym stopniem niepelnosprawnoSci /osobg
z orzeczeniem r6wnowa2nym ma obowiqzek zapewnii wy2ywienie odpowiednie do ich
potrzeb. tj. zapewniajqc cieply posilek z uwzglgdnieniem specjalnej diety os6b objgtych
uslug4.

4. W godzinach realizacji uslugi opieki wytchnieniowej nie mog4 byi Swiadczone inne formy
pomocy uslugowej, w tym: uslugi opiekuncze lub specjalistyczne uslugi opiekuficze.
o kt6rych mowa w ustawie z dnia l2 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876 z po2n. zm.), uslugi finansowane w ramach Funduszu SolidarnoSciowego lub
z innych 2r6del.

5. Oferent przyznajqc uslugg opieki wy'tchrieniowej w pierwszej kolejnoSci uwzglgdnia
potrzeby czlonk6w rodzin Iub opiekun6w sprawuj4cych bezpo5redni4 opiekg nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci lub osob4 ze znacz::Lyrl stopniem niepelnosprawnoSci
lub z orzeczeniem r6wnowaznym, kt6ra:

a) ma niepelnosprawnoS6 sprzgionqlzlo2on4 lub

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznp stopniem niepelnosprawno6ci
oraz dzieci niepelnosprawne z orzeczeniem o niepelnosprawnoici tqcznie ze wskazaniami
w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepetnosprawno6ci: koniecmoSci stalej lub dtugotrwalej opieki
lub pomocy innej osoby w zwiqzku ze znacznie ograniczonq moiliwoSciq samodzielnej
egzystencji oraz konieczno6ci statego wsp6tudzialu na co dzie6 opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji iedukacji) lub

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z o6rodka wsparcia lub plac6wek pobytu
calodobowego, np. odrodka szkolno-wychowawczego czy intematu.

6. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestnik6w Programu zostal wprowadzony pomiar
ograniczefi w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbgdnego wsparcia. Ocena
dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezaleinoici
.funkcjonalnei u,g zmodyfikou,anych l<ryteriiw oceny - Skali FIM (stanowiqcej zalqcznik nr
7 do Programu), kt6r4 uzupelnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/
fizjoterapeuta./pielggniarka. JeSli wynik takiego badania wyniesie od l8 do 75 punkt6w (wg
zmodyfikowanej punktacji) w6wczas usluga opieki wychnieniowej w pierwszej kolejnoSci
powinna trafii wla6nie do czlonka rodziny lub opiekuna sprawuj4cego bezpoSredniq opiekg
nad tak4 osob4 niepelnosprawn4. Karta pomiaru niezale2noici funkcjonalnej wg
zmodyJikowanych kryteri6w oceny nie jest dokumentem obowipkowym, jednak
w przypadku du2ej liczby zgloszeh uczestnicy Programu posiadajqcy tQ Kartg bgdq miei
zapewniony dostgp do uslugi opieki wychnieniowej w pierwszej kolejnoSci.

7. Limit uslug opieki wytchnieniowej przypadajqcych na I uczestnika wynosi nie wiqcej nii:
a) 240 godzin dla uslug opieki wychnieniowej Swiadczonej w ramach pobytu dziennego
oraz



b) 14 dni dla ustug opieki wytchnieniowej Swiadczonej w ramach pobytu calodobowego

8. Limit, o kt6rym mowa w ust. 7 dotyczy r6wnie2:
a) wiqcej ni2 jednego opiekuna sprawujqcego bezpodredniq opiekq nad jednq osobq

niepelnosprawnq;
b) opiekuna sprawujqcego bezpoSredniq opiekq dla wiqcej ni2 I osoby niepetnosprawnej.

9. Uslugi opieki wychnieniowej dla opiekuna sprawuj4cego bezpo5redniq opiekg nad wigcej
niz jedn4 osobq niepelnosprawnq muszE byi realizowane w tym samym czasie,
zzaslrzeieniemzapeunienia indywidualnego wsparcia. W przypadku realizacji uslug opieki
rvytchnieniowej dla wiqcej niz jednej osoby niepelnosprawnej kwota dofinansowania
przysluguje na drugq i kolejnq osobg niepelnosprawnq w wysokoici do 50% kwoty, o kt6rej
mowa w ust. 13, z wyl4czeniem pkt I ) tit. b.

10. Maksymalna dtugoSi Swiadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12

godzin dla jednej osoby niepelnosprawnej, z zaslrze2eniem limit6w. o kt6rych mowa w ust.

7. Uslugi w formie pobltu dziennego mogq byi 5wiadczone w godzinach 6.00 - 22.00.

I I . Uslugi opieki wychnieniowej s4 realizowane na tzecz osoby niepelnosprawnej i wskutek
jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczeg6lnych czlonk6w rodziny
osoby niepelnosprawnej.

12. Rodzaj i zakres godzinowy uslug opieki wltchnieniowej powinien byi uzaleZniony od

osobistej sltuacji osoby niepelnosprawnej z uwzglgdnieniem stopnia i rodzaju
niepelnosprawnoSci uczestnika Programu.

13. Koszty zwi4zane z realizacjq uslug opieki wl,tchnieniowej wynoszq:

I ) w ramach pobltu dziennego nie wigcej niz:

a) 40 zl za godzing realizacji uslug w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej,

b) 40 zl za godzing realizac.li uslug w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu
lub jego opiekuna prawnego, kt6re otrzyma pozltywn4 opinig Miasta Bialystok.

Kosztorys na realizacjg uslugi w ramach pobytu dziennego nie mo2e przekoczyi kwot
okre(lonl ch w ponizszej tabeli:

Rodzaj koszt6w Koszt iednostkow)'

39-00 zl

Zakup Srodk6w ochrony osobistej (maseczka ochronna,
rgkawiczki, plyn dezynfekuj qcy)

I ,00 zt

Stawka za I godz. opieki {0.00 zl

Koszty obslugi zadania 2%

Rodzaj kosztr5w Koszt jednostkowy

Wynagrodzenie opiekun6w 36,50 zl

1.00 zl

Wynagrodzenie opiekun6w

Zakup Srodk6w ochrony osobistej (maseczka ochronna,
rgkawiczki, lyn dezynfekujqcy)



Wy2ywienie calodobowe 250 zl

Stawka za I godz. opieki {0,00 zl

Koszty obslugi zadania

2) w ramach poby,tu calodobowego nie wigcej niZ:

a) 600 zl za dobg realizacji :usltrg, z zasfizezeniem lit. b.

Kosztorys na realizacjg uslugi w ramach pobynr calodobowego nie mo2e przekoczyi kwot
okre6lonych w tabeli:

b) 800 zl za dobg rcalizacji uslug dla os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie
o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci z niepelnosprawno5ciq sprzgion4.

Kosztorys na realizacjg uslugi w ramach pobltu calodobowego nie mo2e przekroczyi kwot
okreSlonych w tabeli:

Rodzaj koszt6w Koszt jednostkowy

Wynagrodzenie opiekun6w (3 I ,2 5 zlll godz.) 750.00 zl

Zakup Srodk6w ochrony osobistej 14.40 zl

5,00 zt

Koszty utrzymania czystoSci 0,60 zl

WyZywienie calodobowe 30.00

Stawka za I dobg opieki 800,00 zl

Koszty obslugi zadania ')o/^

14. tJslugi opieki wychnieniowej przyznawane bgd4 na wniosek opiekuna osoby
niepelnosprawnej sprawuj4cego bezpo5redniq i stalq opiekg, decyzj4 administracyjnq
wydawan4 pzez Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku lub
innq osobg upowa2nion4.

l5.Kolejne zgloszenia potrzeb uslug opieki wychnieniowej mog4 byi przyjgte osobi(cie.
telefbnicznie. drog4 pisemnq lub za pomocq poczty elektronicznej.

Rodzaj kosztriw Koszt jednostkowr

Wynagrodzenie opiekun6w (22.92 zlll godz.) 550,00 zl

Zakup Srodk6w ochrony osobistej 14-40 z.l

Dostawa medi6w (energia elektryczna. woda, gaz) 5,00 zl

Koszty utrzymania czystoSci 0,60 zl

Wy2ywienie calodobowe 30.00

Starvka za I dobg opieki 600,00 zl

Koszty obslugi zadania

Dostawa medi6w (energia elektryczna, woda, gaz)
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16. W syuacj i naglej/losowej/interwencyjnej usluga opieki wlchnieniowej moZe by6
przyznana bez decyzji administracyjnej na podstawie Karty zgloszenia do Programu.

Jednak2e decyzja powinna zostai wydana niezwlocznie w terminie nie dlu2szym ni2 3 dni
robocze od dnia wyst4pienia tej sy.tuacji.

17. Oferent obowiqzany jest poinformowai opiekuna osoby niepelnosprawnej o prawach

i obowiEzkach wynikaj4cych z przyznania uslug opieki wltchnieniowej.

18. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu sklada oferentowi
oSwiadczenie o wczeSniejszym korzystaniu z uslug opieki w1'tchnieniowej.

19. Oferent powinien wykazywai dodwiadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami
z niepelnosprawnoSciq. W celu wla6ciwej rcalizacji zadania oferent zobowiqzany bgdzie do

zatrudnienia odpowiednej kadry zgodnie z wymogami okreSlonymi w programie tj. os6b

Swiadcz4cych uslugg opieki wl.tchnieniowej posiadaj4cych kwalifikacje lub dodwiadczenie
w opiece nad tymi osohami.

20. Zarbwno w ramach pobytu dzienne go oraz pobyu calodobowego oferent zapewni
dostgpnoSi do Swiadczenia uslug w godzinach i terminach odpowiadaj4cych
zapotrzebowaniu os6b objgtych wsparciem.

2l . W ramach pobytu calodobowego wymagane bgdzie spelnienie przez oferenta odpowiednich
warunk6w sanitarnych i bytowych oraz zapewnienie odpowiedniej kadry do opieki nad

osobami z niepelnosprawnoSci4. Ponadto oferent zobowi ryany bgdzie do wykazania
dodwiadczenia w opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepelnosprawnymi.

22. Oferent dokonuje rozliczenia uslug opieki wytchnieniowej na podstawie wypelnionej Karty
rozliczenia uslug opieki wytchnieniowej w ramach Programu ,,Opieka w)'tchlieniowa" -
edyila 2022, kt6rej wz6r stanowi zal4cznik nr 9 do Programu.

23. Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty muszq by6

mierzalne i realne do osiqgnigcia.

24. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

25. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady rriwnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoici osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega na

zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno6ci architektonicznej, cylrowej oraz
informacyjno komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia l9lipca 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 wzglgdu na plei,
rasg. pochodzenie etniczne. narodowosi, religig, wyznanie, (wiatopogl4d.

niepelnosprawnoii, wiek, orientacjg seksualn4.

26. Zadania winny byi realizowane z najwyzsz4 starannoSci4, zgodnie z zawart4 umowq oraz
z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

27. lnformacja o realizacji zadania publicznego oraz finansowaniu go ze Srodk6w z Funduszu
Solidamo5ciowe go winna znale26 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana
zostanie dotacja.

Termin realizacji zadania: od dnia 20.04.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia realizacji zadania.

WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacjg zadania: 930 240,,00 zl, w tym na:



a) Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepelnosprawnej, skierowanej do czlonk6w rodzin lub opiekun6w
sprawuj4cych bezpo3redni4 opiekg nad dziedmi z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci -
144 000,00 zl - maksymalna liczba godzin wsparcia - 3 600
koszty obslugi zadania 2Y" - maksymalnie 2 880,00 zl;

b) Swiadczenie uslugi opieki wl.tchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepelnosprawnej, skierowanej do czlonk6w rodzin lub opiekun6w
sprawuj4cych bezpodredni4 opiekg nad doroslymi osobami ze znacznym stopniem
niepelnosprawnoSci - 288 000,00 zl - maksymalna liczba godzin wsparcia - 7 200
koszty obslugi zadania 2oh - maksymalnie 5 760,,00 zl:

c) Swiadczenie uslugi opieki wychnieniowej w formie pobytu dziennego w innym miejscu
wskazanym przez uczestnika Programu tub jego opiekuna prawnego, kt6re otrzyma
pozytywnE opinig Miasta Bialystok, skierowanej do czlonk6w rodzin lub opiekun6w
sprawuj4cych bezpoSredniq opiekg nad doros$mi osobami ze znacznym stopniem
niepelnosprawnoSci - 144 000,00 zl - maksymalna liczba godzin wsparcia - 3 600
koszty obslugi zadania 2oh - maksymalnie 2 880,00 zl;

d) Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w formie pobytu calodobowego w innym
miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, kt6re otrzyma pozytywn4 opinig Miasta
Bialystok, skierowanej do doroslych os6b ze znacznym stopniem niepelnosprawno5ci -
336 000,00 zl - maksymalna liczba dni pobytu 420
koszty obslugi za<lania 27o - maksymalnie 6 720,00 zl.

Zadanie jest finansowane ze drodk6w Funduszu SolidamoSciowego przyznanych Miastu przez
Wojewodg Podlaskiego.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zloZeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez P rezydenta Miasta Bialegostoku.

II. Warunki przryznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i ich finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozl.tku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2021po2. 305 zp52n. zm.).

2. WysokoSi przyznanej dotacji mo2e by(. niZsza, niZ wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent mo2e negocjowad zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofai ofe(g.

3. Oferent. kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:
I ) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosa6w realizacji zadania.

zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacj i zakladanych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysoko6ci mniejszej niz wnioskowana;

2) wyodrgbnienia ewidencji ksiEgowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy
i dokonywanych z tych Srodk6w wydatk6w;

3) posiadania wyodrgbnionego rachunku bankowego dla Srodk6w pochodz4cych
z Programu;

4) realizacji zadaria z najwy2sz4 starannoSci4, zgodnie z zawartq umow4 oraz
z obowi4zujqcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie;

5) zlohenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za poSrednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych z jednakow4
sumq kontroln4 w terminie okre6lonym w umowie. Wz6r sprawozdania zostal okreslony



w rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia
24 pa2dziemika 201 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
realizacji zadari publiczny ch oraz wzor6w sprawozdai z wykonania lych zadafi (Dz. U .

22018 r. po2.2057);
6) opisywania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych

lub ksiggowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z za1. Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego
2019 r:

7) informowania o finansowaniu zadania ze Srodk6w pochodz4cych z Funduszu
Solidamoiciowego przyznanych w ramach Programu ,,Opieka wltchnieniowa" edycja
2022. Informacja na ten temat powinna siE znale2C we wszystkich materialach,
publikacjach dla medi6w, ogloszeniach oraz wyst4pieniach publicznych dotyczqcych
realizowane go zadania;

8) umieszczania logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej na wszystkich
materialach, w szczeg6lnoSci promocyjnych oraz informacyjnych, dotycz4cych
realizowanego zadania w spos6b zapewniaj4cy jego dobrq widocznoSi.

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaZe sig, iz zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacz4co odbiega od

opisanego w zioZonej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacj i w mniejszej kwocie niz wnioskowana nie

przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie

umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostan4 ujawnione nieznane wcze6niej okolicznoSci, podwaZaj4ce wiarygodnoSi

merytoryczn4 lub finansow4 oferenta.

5. Dotacja na realizacjE zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie moze byd wykorzystana
na:
1) zobowi4zania powstale przed datq obowi4zywania umowy o udzielenie dotacji;
2) oplaty leasingowe oraz zobowi4zania z tltulu otrzymanych poZyczek lub kredyt6w;
3) nabycie lub dzier2awg grunt6w;
4) prace budowlane;
5) zadania inwestycyj ne;
6) dzialalno56 gospodarcz4 i polityczn4;
7) wynagrodzenia zwi4zane z realizacj4 zadania wykazane w kosztorysie nieproporcj onalnie

do terminu i zakresu realizacji zadanra1'

8) odsetki od zadhzeria;
9) kary i grzywny1,
1 0) sptatE zaleglych zobowi4zah finansowych;
I 1) koszty leczenia i rehabilitacji os6b;
12) amofiyzacjg;
l3) rezerwy na pokrycie przyszlych splat lub zobowiqzai;
14) wplaty na Paiistwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych;
15) podatek VAT, kt6ry moze zostad odzyskany na podstawie przepis6w ustawy z dnia

1 I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p62n. zm.)

oraz akt6w wykonawczych do tej ustawy;
16) odsetki za opolnienie w regulowaniu zobowi4zai oraz odsetki za zwlokg z tltulu

nieterminowych wplat nale2no5ci budZetowych i innych naleZno6ci, do kt6rych stosuje



sig przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1540 z p62n. zm.);

17) opiekg Swiadczon4 przez cztonk6w rodziny, opiekun6w prawnvch lub osoby faktycznie
zamieszkuj4ce razem z uczestnikiem Programu.

IIl. Termin i warunki skladania ofert.

l. W konkursie mog4 brai udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o dzialalno5ci pozl.tku publicznego i wolontariacie prowadzqce statutowq dzialalnoSi na
rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej wiw podmiot6w mog4 zlo2yd ofertg wsp6ln4. Oferta wsp6lna wskazuje:
I ) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgdq wykonywai poszczeg6lne

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

3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami. okre5laj4cq zakres ich Swiadczei skladaj4cych
sig na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o realizacjE zadania
publicznego.

4. Podmioty skladajqce ofertg wsp6lnq ponosz4 odpowiedzialnoSi solidamq za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art.l6 ust.l ustawy o dzialalnoSci po2yku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotycz4ce realizacji zadania publicznego nalezy skladad zgodnie ze wzorem
okreSlonym w rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego
z dnia 24 paZdziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadan
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersj i elektronicznej za
poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Bema 60/'1, pok. nr '10.

6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej up\rva
2l dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. na portalu miejskim
www.bialystok.pl,na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz
na platformie Witkac.pt.

7. Za ofertg zloZon4 uvrala sig ofertg zlo2on4 za podrednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczonq w wersji papierowej zjednakowq sumq kontroln4.

8. Wymagana dokumentacja:
1) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowaZnione

do skladania oSwiadczerl woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentuj4cych;

2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentujqcych - dotyczy oferent6w. kt6rzy nie oodlegaja
wpisowi w Krajowym Reiestrze Sadowym;

3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut ka2dej organizacji);
4) projekt ,,Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej".

9.W przypadkr zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii ka2da strona zal4cznika powinna
by6 potwierdzona za zgodno(f z oryginalem przez osoby do tego upowa2nione.

10. Nie przewiduje sig moZliwoSci uzupelnienia zlozonych ofert.



ll. Zadanie realizowane w formie powierzenia. nie przewiduje sig wkladu wlasnego.

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno5ci mogq by6 poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowi4zany realizowa6 zadanie zgodnie z przygotow^iym przez siebie

i zaakceptowanym przez Prezy denta Miasta Bialegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostanE uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1) s4 bezpoSrednio zwiqzane z realizowanym zadaniem, a takZe s4 niezbgdne dla jego

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

przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym mo2e by6

.jedynie czgSi wynagrodzenia ksiggowego, jeZeli wykonuje on w ramach godzin pracy

r6wnie2 inne zadania, nie zwi4zane z obslug4 projektu);
5) zostan4 poniesione w okesie realizacji zadania;
6) s4 poparte wlaSciwymi dowodami ksiggowymi oftz sq prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowiqzany do prowadzenia
wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otzymanych
na realizacjE zadania zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, w spos6b umo2liwiajqcy
identyfikacjg poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

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

1) wynagrodzenia za realizacjg zadah wraz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowipuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do olerly
naleZy w szczeg6lnoSci okreSlii stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla kaZdego stanowiska pracy;

2) kosay bezosobowe wynagrodzenie os6b zaangaZowanych bezpodrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V. Dokony.rvanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.

Jezeli dany uydatek finansowy z dotacj i wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okeilonemu w umowie, to uznaje sig go

za zgodny z umow4 wtedy, gdy nie nast4pilo zwiEkszenie tego wydatku o wigcej ni2 1 5%.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

I . Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zloZonych
ofer1.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okreSla Zuzqdzenie 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 zarz4dzenia,

w terminie do 30 dni od daty koricowego terminu skladania ofert.

I\{



4. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumiemu
przepis6w Kodeksu postEpowania administracyjnego. Od powyzszej decyzji nie stosuje siq

trybu odwolania.

5. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moZe 2qdai uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia ofefiy.

6. Odrzuceniu podlegaj4 olerty nie spelniaj4ce nastgpujAcych kry.teri6w lormalnych:
1) zloZone w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zloZone poprzez platfomE Witkac.pl;
2) zlozone po terminie;
3) dotycz4ce zadutia, kt6re niejest objgte celami statutowymi oferenta;
4) niedotycz4ce pod wzglEdem merltorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;
5 ) zloZone przez podmiot nieuprawniony:
6t podpisane przez osoby nieupowaZnionel
7) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny;
8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznik6w;
9) zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodno5d z oryginalem

przez osoby do tego upowaZnione;

7. Wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacji zadania, o kt6rym mowa w rozdziale I nastgpuje
w oparciu o nastgpuj4ce kyteria merytoryczne:

Lp
Przyjgte kryteria oceny

oferty
Punkty kontrolne oceny

Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

I
Mo2liwo6i realizacj i zadania
publicznego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umo;zliwiaj4cym realizacjg zadania? - je6li
dotyczy
Czy opis planouanych dzialari g\raranluje
osi4gnigcie celu zadania?
Czy zakladane cele s4 sp6jne z rezultatami?

0-30 pkt

')
Kalkulacja kosa6w realizacji

zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest
sp6jna z opisem dzialari?
Czy wysokoSC wnioskowanej dotacji jesl
adekwatna do planowanych dzialan?
Czy planowane wydatki s4 zasadne
w odniesieniu do zakesu rzecmwego
zadar,ia?

0-30 pkt

Zadeklarowana przez podmiot
jakodi wykonania zadania

i kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmiot ma realizowai

zadanie

Czy doSwiadczenie oferenta gwarantuje
wla6ciw4 realizacjg zadania?

Wiarygodnosi i rzetelno66 podmiotu?
Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy
realizacji zadania s4 wystarczajEce do
realizacji programu?

0-30 pkt

1
Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot
Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba
os6b objgtych proiektem. 0-5 pkt

5
StarannoSi w przygotowaniu

oferty

Czy poszczeg6lne czE5ci oferty sq ze sob4
sp6jne?

Czy oferta sporzqdzona jest jasno
i przsjrzy!;cie?

0-5 pkt

Razem max. 100



8. Komisja konkursowa rekomenduje doflnansowanie ofert. kt6re uzyskaj4 co najmniej
70 punkt6w.

9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysoko3i przyznanel
dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznei. na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego. r.r miejscu prze./naczon) m na zamieszczanie ogloszen. a takTe na platlormie
Witkac.pl.

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowarych przez
organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zwi4zanymi z nimi

kosztami:
W budzecie Miasta Bialegostoku na 2020 r. suma 6rodk6w przeznaczonych na realizacjg
powyzszego zadania wyniosla 360 000,00 zl
W bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2021 r. suma irodk6w przeznaczonych na realizacjg
powyzszego zadania wyniosla- 364 7 52,00 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 przeznaczonym do zamieszczania ogloszeri, a takie
na platformie Witkac.pl.
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