
zARZADZENTo Nn . 3:i...lzz
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia .l[... kwietnia 2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarzqdowym finansowanych ze Srodk6w Paristwowego
Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w 2022 r.

Na podstawie art.32 ust. 1i art.92 ust. I pkt 2 iust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528'), art. I I i 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci poZlku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 10572) oraz na podstawie art. 36 ust. 2 i 4 ustawy z drria 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz zatrtdnianiu os6b niepelnosprawnych
( Dz.lJ. z 2O2l r. poz. 5733), rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
7 lutego 2008 r. w sprawie rodzaj6w zadan z zakesu rehabilitacji zawodowej i spolecznej
os6b niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarz4dowym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1945) oraz $ 3 \s1.2 Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okre6lenia zasad i trybu postgpowania
dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadafi publicznych, zarzqdzam co nastgpuje:

sl.

Oglaszam otwarty konkurs of'ert na realizacjg zadan publicznych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarz4dowp finansowanych ze Srodk6w Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w okresie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.l

1) prowadzenie rehabilitacji os6b niepelnosprawnych w r62nych typach plac6wek;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleri, kurs6w, warsztat6w, grup Srodowiskowego
wsparcia oraz zespol6w aktpvnoSci spolecznej dla os6b niepelnosprawnych aktywizuj4cych
zawodowo i spolecznie te osoby;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleri, kurs6w i warsztat6w dla czlonk6w rodzin os6b
niepelnosprawnych, opiekun6w, kadry i wolontariuszy bezpoSrednio zaangetZowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b niepelnosprawnych, ze szczegolnym
uwzglgdnieniem zagadniei dotycz4cych procesu integmcji os6b niepelnosprawnych
w najbliZszym Srodowisku i spolecznoSci lokalnej, zwigkszania ich aktywnoSci Zyciowej
i zaradnoSci osobistej oraz niezale2nodci ekonomicznej, podnoszenia umiejgtnoSci pracy
z osobami niepelnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy
w procesie ich rehabilitacji;

4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spoleczno-prawnego oftv udzielanie
informacji na temat przysluguj4cych uprawniefi, dostgpnych uslug, sprzgtu rehabilitacyjnego
i pomocy technicznej dla os6b niepelnosprawnych;

5) prowadzenie grupowych i indyrridualnych zajgi, kt6re:

I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz.U. z 2022 r. poz.583
2 Zmiany zostaly ogloszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038,1243,1535 i 2490
3 Zmiany zostaly ogloszone w Dz. U z 2021 r. poz.l98l. z 2022 r. poz. 558



a) maj4 na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymylvanie umiejqtnoSci niezbqdnych

do samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych,
b) rozwijajq umiejgtnoSci sprawnego komunikowania siE z otoczeniem os6b z uszkodzeniami

sluchu, mowy, z aut1zmem i z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4,
c) usprawniajq i wspieraj4 funkcjonowanie os6b z autlzmem i z niepelnosprawno5ciq

intelektualnq w r62nych rolach spolecznych i w r62nych Srodowiskach;

6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych dzialai na rzecz wl4czania os6b

niepelnosprawnych w rynek pracy, w szczeg6lnoici przez:

a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdro2enie indywidualnego planu drogi Zyciowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i po6rednictwa pracy, maj4cych

na celu przygotowanie do aktylvnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu os6b

niepelnosprawnych;

7) zakup, szkolenie i utrzymanie ps6w asystuj4cych w trakcie szkolenia;
7a) utrzymanie ps6w asystujqcych;

8) organizowanie i prowadzenie szkoleri dla tlumaczy jgzyka migowego oraz tlumaczy-
przewodnik6w;

9) organizowanie lokalnych, regionalnych i og6lnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,

turystycznych i rekreacyjnych dla os6b niepelnosprawnych wspieraj4cych ich aktywno66

w tych dziedzinach;

10) promowanie aktywnoSci os6b niepelnosprawnych w r62nych dziedzinach Zycia

spolecznego i zawodowego;

11) prowadzenie kampanii informacyjnych na tzecz integracji os6b niepelnosprawnych

i przeciwdzialaniu ich dyskryminacji:

12) opracowyrvanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciqglych oraz wydawnictw
zwarlych, stanowi4cych zamknigt4 caloS6, w tym na nodnikach elektromagnetycznych

i elektronicznych:
a) dotyczqcych problernatyki zwi4zanej z niepelnosprawnoSciq,
b) kierowanych do os6b niepelnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powigkszonym,
pismem Braille'a lub publikowanych w tekScie latwym do czytania;

13) Swiadczenie ustug wspieraj4cych, kt6re maj4 na celu umo2liwienie lub wspomaganie
niezaleZnego Zycia os6b niepelnosprawnych, w szczeg6lnoSci uslug asystencji osobistej.

s2.
TreS6 ogloszenia zawierajqcego warunki konkursu star,owi zal4cznik do niniejszego
zarz4dzenia.

$3.
Wykonanie zarz4dzenia powierzam ZastQpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cernu Departament
Spraw Spolecznych omz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

s4.
Zarz7dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zal4cznik do Zarzqdzetia Nr l.'.j.l.... t22
Prezydenta Iliasta Bialegostoku

z dnia ltt... kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Bialegostoku

na podstawie art. 'll, 12, 13, 14 i l5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci poZltku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz., 1057 z poLn.zm. ) oraz rozporz4dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajiw zadaf:.

z zakrest rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych tundacjom
orM orga:nizacjom pozarzEdowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjg zadari publicznych z zakresu dzialah na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.

Celem otwartego konkursu ofe( jest
z niepelnosprawnoSciami i ich otoczenia.

aktywizacja zawodowa i spoleczna os6b

Zlecenie realizacji zadai nastqpi w formie powierzenia.

I. Rodzaje zada6 i warunki realizacji.

Rodzaje zadai
Wysoko6d
Srodk6w

I ) prowadzenie rehabilitacji os6b niepelnosprawnych w r62nych typach
plac6wek;

2) organizowanie i prowadzenie szkolei, kurs6w, warsztat6w, grup
Srodowiskowego wsparcia oraz zespol6w aktywnoSci spolecznej dla os6b
niepelnosprawnych - aktyr,vizuj4cych zawodowo i spolecznie te osoby;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleri, kurs6w i warsztat6w dla czlonk6w
rodzin os6b niepelnosprawnych, opiekun6w, kadry i wolontanuszy
bezpo(rednio zaangaZowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub
spolecznej os6b niepelnosprawnych, ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem
zagadntei dotycz4cych procesu integracji os6b niepelnosprawnych
w najbliZszym drodowisku i spolecznoSci lokalnej, zwigkszania ich
aktyrvno6ci 2yciowej i zaradnoSci osobistej oraz niezaleZnoici ekonomicznej,
podnoszenia umiejgtno5ci pracy z osobami niepelnosprawnymi, w tym
sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich
rehabilitacji;

4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spoleczno-prawn ego oraz
udzielanie informacji na temat przysluguj4cych uprawnieri, dostgpnych uslug,
sprzgtu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla os6b niepelnosprawnych;

5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajg6, kt6re:
a) maj4 na celu naby.rvanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejgtno6ci
niezbgdnych do samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych,
b) rozwijajq umiejQtnoSci sprawnego komunikowania sig z otoczeniern os6b

z uszkodzeniami sluchu, mowy, z autyzmem i z niepeinosprawno6ci4
intelektualn4,

400 000.00 zl



c) usprawniaj4 i wspieraj4 funkcjonowanie os6b z a.ut'1"z,lll.em

i z niepelnosprawno3ciq intelektualn4 w r62nych rolach spolecznych
i w r6znych Srodowiskach;

6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych dzialah na rzecz wlqczania
os6b niepelnosprawnych w rynek pracy, w szczeg6lnoSci przez:
a) doradawo zawodowe,
b) przygotowanie i wdro2enie indy'widualnego planu drogi 2yciowej
i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i po6rednictwa
pracy, maj4cych na celu przygotowanie do aktyvnego poszukiwania pracy
i utrzymania w zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych;

7) zakup, szkolenie i utrzymanie ps6w asystuj4cych w trakcie szkolenia;
7a) utrzymanie ps6w asystuj4cych;

8) organizowanie i prowadzenie szkoleri dla tfumaczy jEzyka migowego oraz
tlumaczy-przewodnik6w;

9) organizowanie lokalnych, regionalnych i og6lnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla os6b

niepelnosprawnych wspierajqcych ich akt1"rvno56 w tych dziedzinach;

10) promowanie aktyrvno5ci os6b niepelnosprawnych w r62nych dziedzinach
2ycia spolecznego i zawodowego;

1 1) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji os6b
niepelnosprawnych i przeciwdzialaniu ich dyskryminacji;

12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ci4glych oraz
wydawnictw zwartych, stanowi4cych zamknigt4 calo5i, w tym na noSnikach

elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotycz4cych problematyki zwi4zanej z niepelnosprawno5ci4.
b) kierowanych do os6b niepelnosprawnych - w tym publikowanych drukian
powigkszonym, pisman Braille'a lub publikowanych w tekdcie latwym do
cz7\afia;

l3) Swiadczenie uslug wspieraj4cych, kt6re maj4 na celu umo2liwienie lub
wspomaganie ni ezalelnego Zycia os6b niepelnosprawnych, w szczeg6lnodci
ustug asystencji osobistej.

Warunki realizacji:

I . Termin realizacji zadai: od dnia 01.06.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.
2. Wnioskowana kwota dotacji nie moZe przekroczye 4O 000 zl najedno zadanie.

3. Jeden oferent mo2e w konkursie z\oLyt, wyl4cznie jedn4 ofertg. Oferta mo2e obejmowad
tylko jedno zadanie.

4. Grup4 docelow4 s4 osoby z niepelnosprawnoiciami oraz czlonkowie rodzin os6b
z niepelnosprawno6ciami, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpodrednio zaarrgu2owari
w proces rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b z niepelnosprawno6ciami mieszkaj4cy
na terenie Miasta Bialystok.

5. Zadania muszq byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

6. Oferent zobowipany jest do wskazania dokladnego miejsc a realizacji zadania.

7. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4

k



byi mierzalne i realne do osi4gnigcia.

8. Realizacja zadania powinna odby,wa6 sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami polega
na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno5ci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu 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 wzglgdu na plei,
rasg, pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wyznanie, Swiatopogl4d, niepelnosprawno36,
wiek, orientacjE seksualn4.

9. Koszty obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mog4 przelooczy1
20%o calkowitej wartoSci przlzranej kwoty dotacji.

10. Kwota przyznanel dotacji moze ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie

moZna zrealizow ad mniejszym kosztem.

11. Zadaria winny byi realizowane z najwyZszq staranno5ci4 zgodnie z zawart4 umowq oraz
z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie.

12. lnformacja o tinansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok winna znaleLi
sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

II. Warunki przyznawania dotacji.

l. Zlecenie zadan i ich finansowanie odbyrra sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2)'tku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z po2r.zm.\, z uwzglgdnieniem art. 221

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305
z po2n.zm.) oraz rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 lutego 2008
r. w sprawie rodzajow zadai z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b

niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarz4dowym
(Dz.U.22016 r. poz. 1945).

2. Wysoko6i przyznanej dotacji mo2e byt ni2sza, niZ wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowai zmniejszenie zakesu rzeczowego lub wycofai ofertg.

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zanyjest do:
l) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,

zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakiadanych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysokoSci mniejszej ni2 wnioskowana;

2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy;
3) zlohenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za poSrednictwem platformy

Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych z jednakow4

sum4 kontroln4 w terminie okreSlonym w umowie. Wz6r sprawozdania zostal okreSlony
w rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Pozytku Publicznego z dnia
24 pu2dz;rcmlka 201 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych rcalizacji zadaf publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych
zadai (Dz. U. z 2018 r. po2.2057);

4) wykazania osi4gnigtych rezultat6w, nieosi4gnigcie zakladanych rezultat6w mo2e

skutkowa6 wyst4pieniem z Z4daniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawcq'
5) opisywania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych

lub ksiggowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji

n



zgodnie z zal. Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 144119 Prerydenta Miasta Bialegostoku
z ilnia 27 lutego 2019 r.

4. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przSnranta dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) okaze sig, i2 zaktualizowany zakes realizowanego zadania znacz4co odbiega

od opisanego w zlo2onej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niZ wnioskowana

nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w tealizacji zadania,

zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie

umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostanq ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci, podwaZajqce wiarygodnoSd

merloryczn4 lub finansow4 oferenta.

5. Dotacja na real izacjg zadarria objgtego niniejszym ogloszeniem nie mo2e byd wykorzystana
na:

I ) zobowipania powstale przed datq obowiqzywania umowy o udzielenie dotacji;
2) oplaly leasingowe oraz zobowiTania z tytutu otrzymanych kredyt6w;
3) nabycie lub dzterlawg grunt6w;
4) prace budowlane;
5) zadania inwestycyjne;
6) dzialalnoSi gospodarcz4 i polityczn4;
7) kary i odsetki;
8) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji

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

III. Termin i warunki skladania ofert.

l. W konkursie mog4 brai udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie prowadzqce statutow4 dzialalno5i
na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mog4 zlo2y( ofertq wsp61n4. Oferta wsp6lna wskazuje:

l) jakie dzialania w ramach realizacli zadania publicznego bgdq wykony'wai poszczeg6lne

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

3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami, okeSlaj4cq zakres ich Swiadczeri

skladaj4cych sig na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o realizacjq

zadania publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponoszq odpowie&ialnoS6 solidam4 za zobowiqzania,
o kt6rych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dzialalnoici poZltku publicznego

i wolontariacie.

5. Oferty dotycz4ce realizacji zadania publicznego naleZy sklada6 zgodnie ze wzoterr,
okeslonym w rozporz4dzeniu Przewodni cz4cego Komitetu Do Spraw Po2ytku

Publicznego z dnia 24 pu2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania
tych zadah (Dz. lJ. z 2018 r. po2.2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji
elektronicznej za podrednictwern platformy Witkac.pl orM w wersji papierowej
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Biaiymstoku, ul. Bema 60/1,
pok. nr 10.



6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa
21 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 platlbrmie Witkac.pl.

7 . Za ofeng zlolon4 uwa2a sig ofertg zlo2on4 za po5rednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej z jednakowq sum4 konffoln4.

8. Wymagana dokumentacja:
1) prawidlowo wypelniony tbrmularz ot'erty podpisany przez osoby upowaznione

do skladania oSwiadczefi woli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru S4dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cyrn status prawny podmioru
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych;

2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dot),cz), oferent6w. kt6rzlr nie podleeaj4
wpisowi w Kraiowym Reiestrze Sadowym

3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kazdej organizacji);

9. W przypadku zalqcznik6w skladanych w tbrmie kserokopii kaZda strona zalqcznlka
powinna byd potwierdzona za zgodnoSi z orygtnalem przez osoby do tego upowaznione.

10. Nie przewiduje sig mo2liwoSci uzupelnienia zlo2onych ofert.

11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje sig wkladu wlasnego.

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lnoSci mogQ byd poniesione z dotacji.

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

2. Koszty zostanq uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
l) s4 bezpoSrednio zwi4zane z realizowanym zadaniem, a takle sE niezbgdne dla jego

realizacji;
2) s4 uwzglgdnione w kosztorysie, w pozycji 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 cz93i wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnie2 inne zadania, nie zwiag,ane z obslugq projektu);

5) zostan4 poniesione w okresie realizacj i zadania:
6) s4 poparte wlaSciwymi dowodami ksiggowymi oraz s4 prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobo..,'ra?afiy do prowadzenia
wyodrqbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych
otrzymanych na realizacjg zadania zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, w spos6b
umo2liwiaj4cy identyfikacjg poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

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

l) wynagrodzenia za realizacjE zadai wraz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowi4zujqcymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
nale2y w szczeg6lnoSci okre5lii stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla ka2dego stanowiska pracy;



2) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaangaZowanych bezpoSrednio
pny realizacji p:rojektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V. Dokonyrvanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.

JeZeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w umowie, to uznaje siE

go za zgodty z umow4 wtedy, gdy nie nast4pilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej ni? 15o/o.

Prezydent Miasta
zloZonych ofert.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

Bialegostoku powofuje Komisjg Konkursowq do zaopiniowania

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okreSla Zarz4dzente Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji
i jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzenia,

w terminie do 30 dni od daty kofcowego terminu skladania ofert. Przedmiotowe
Zarz4dzenie nie ma charakteru declzji administracyjnej.

4.Kuzdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moze 2qdai uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Odrzuceniu podlegajq oferty nie spelniaj4ce nastgpuj4cych kryeri6w formalnych:
1) zloZone w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zlo2one poprzez platformg Witkac.pl;
2) zloione po terminie;
3) dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi oferenta;
4) nie dotycz4ce pod wzglgdem merytorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;
5) zloZone przez podmiot nieuprawniony:
6) podpisane przez osoby nieupowirZnione;
7) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny;
8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4czntkow;
9) zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoit z oryginalem

przez osoby do tego upowaZnione.
l0) w kt6rych koszty obslugi zadania publicznego, w tym kosay administracfne

przekt aczaj7 20o/o calkowitej warto Sci proj ektu.
6. Wyb6r ofert stanowiqcych formE realizacji zadanta, o kt6rym mowa w rozdziale I

nast ewo arciu o nast eria:

Lp Przyjgte kryteria oceny oferty Punkty kontrolne oceny
Skala
ocen

Liczba
przymanych

punkt6w

I
MoZliwoSC realizacji zadania
publicznego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalow).rn
umoZtiwiaj qclm re alizacj g zadania' !
Czy opis planowanych dzialan gwarannrje
osi4gnigcie celu zadania?
Czy zakladane cele sa sp6jne z rezultatami?

0-30 pkt

2

Kalkulacja kosa6w realizacj i
zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja kosa6w jest
sp6jna z opisem dzialan?
Czy wysoko5i wnioskowanej dotacji jest
adekwatna do planowanych dzialari?

0-30 pkt



Cry planowane wydatki s4 zasadne

w odniesieniu do zakesu rzeczowego
zadar^ia'!

3

ZadeKarow ar,a przez podmiot
jakoii wykonania zadania

i kwalifikacje os6b, przy .tdzrale

kt6rych podmiot ma realizowai
zadanie

Czy do6wiadczenie oferenta gwarantuje
wla6ciw4 realizacj g zadania?

Wiarygodno(i i rzetelnoSi podmiotu?

Czy kwalifikacje kadry zarudnionej przy
reali.zacji. zadani.a s4 wystarczaj4ce do
realizacj i programu?

4
Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot
Ocena skali realizowanego projektu tj. ticzba
os6b objgtych prqektem.

0-5 pkt

5

Czy poszczeg6lne czQsci oferty sq ze sob4

sp6jne?

Czy oferta sporz4dzona jest jasno

i przeirzy6cie'l

0-5 pkt

Razem max. 100

7. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskajq co najmniej
70 punkt6w.

8. PostQpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysokoii przpnulej
dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletlrnie Informacji Publicznej, na stronie

intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu

Miejskiego. w miejscu przeznaczonyrn na zamieszczanie ogloszefi. a takze na platl'ormie

Witkac.pl.

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealtzowaaych przez

organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zwi4zanymi z nimi
kosztami.

- w bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2020 r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjq

powyzszych zadan wyniosla 340 000,00 zl.
- w bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2021 t. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjq

powyzszych zadaf w).niosla 400.000,00 zl.

VIII. Ogloszenie konkursowe ztmieszcza sig w Biuletprie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu przezn czoaym do zamieszczania ogloszer{, a takie na
platformie Witkac.pl.
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