
zARZ.{DZENlE ln lt..],,..r22
PREZYDENTA MIASTA BIAtr,EGOSTOKU

z dnia./L. maja 2022 r.

* sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych w zakresie
wypoczynku dzieci i mlodzieiy

pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i mlodzie2y szkolnej - Wakacje 2022"

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie grninnyrn
(Dz. rJ. z 2022 r. poz. 559 zezm.r), art. ll i 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici
pozfku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2O2O r. poz. lO57 ze 2m.11

oraz g 3 zarz4dzenia Nr 144l19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 l$ego 2019 r. w sprawie
okreSlenia zasad i trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadah
publicznych, zarz4dzafi , co nastgpuje:

$ 1.

l. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadan publicznych w zakresie wypoczynku dzieci
i mlodzieZy pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i mlodzie2y szkolnej - W akacje 2022".

2. Treii ogloszenia otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust. l, stanowi zalqcznik
do niniej szego zarz4dzetia.

$2.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiot6w prowadz4cych
dzialalno6i poZttku publicznego w zakesie wypoczynku dzieci i mlodzieZy, okredlonych w art. 3

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZl.tku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.z2O20r.poz. 1057 ze zm.).

$3.
Ostatecznq declzjg o wyborze olbrt i przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej
wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku.

$4
Zarz4dzetie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZYDEN IvI IA S TA

dr hdh, Ta Trutkolo"l;

I Zmiany tekstu jednolitego wy.rnienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490
omz z 2022 r . poz. 857 .
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OGI,OSZENIE

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjq zadafi publicznych

w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzieZy

pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i mlodzieZy szkolr.ej - W akacje 2022" '

warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci pozyku publicznego i o wolontariacie (Dz. lJ. z 2O2O t. poz. 1057 ze zm.l, zwanej

dalej ustaw4.
s1.

Rodzaj zadania

L Zadanie obejmuje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodzie2y szkolnej poprzez

organizacj E wypoczynku w formie nastqpuj 4cych przedsiEwzigi :

l) p6lkolonie (stale grupy dzieci tczgszczaj4ce na zajEcia w okreslonym czasie, realizuj4ce

progmm pod opiek4 wychowawcY),

2) kolonie biwaki i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobl,ty/w9dr6wki z wykorzystaniem

bazy noclegowej oraz aktyrvnym programem wypoczynku)'

2. Beneficjentamr zadafia mogq byi wyl4cznie dzieci i mlodzie2 szkolna zanieszkala na terenie

Miasta Bialegostoku.
$2.

Wysoko5d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania

l. Prezydent Miasta Bialegostoku na realizacjg zadania przeznaczyl dotacjE celow4 wkwocie

7l .200,00 zl (na wszystkie oferty).
2. Kwota dotacji moZe ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, 2e zlo2one oferty nie uzyskaj4

akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje koniecznos6 zmiany budzetu Miasla na 2022 r.

w cigltci'przeznaizonq na realizacjg zadania z ptzyczyn niemo2liwych do przewidzenia w dniu

oglaszania konkursu.
3. O-stateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zlo2eniu ot'ert, dokonaniu oceny Komisji

Konkursowej oraz zatwierdzenit przez Prezydenta Miasta Bialegostoku'

s3.
Zasady przyztawania dotacji

l.Odotacjgmog4ubiegaisigoferenci,okt6rychmowawart'3ust'2i3ustawyodzialalnoSci
pozyku poUti"rn"go i o wolontariacie prowadz4cy dzialalnodi statutowq w zakresie

wlpoczynku dzi eci i mlodzie?Y.

2. Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie wsparcia wykonania zadania. wysokos6 udzielonej

dotacji nie moZe przektoczy't 50% calkowitych koszt6w realizacji zadania'

3. Wklad oferenta moZe pochodzi6 z:

1) wkiadu wlasnego finansowego,
2) wkladu wlasnego osobowego,
3) Swiadczen pienigznych od odbiorc6w zadanta.

4. tJdzial wkladu wlasnego finansowego, w stosunku do sumy wszystkich koszt6w realizacji

zadania nie mo2 ebyt tiZszy niL 5o/o.
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5. Dopuszcza sig pobieranie dwiadczeri pienig2nych od odbiorc6w zadania pod warunkiem,
2e oferent realizuj4cy zadanie publiczne prowadzi dzialalno6i odplatnq po2ytku publicznego.
Informacja o prowadzeniu odplatnej dzialalnoSci wraz z jej zakresem musi byi okredlona
w statucie lub innym akcie wewngtrznym organu uprawnionego do podjgcia decyzji w tym
zakresie, np. uchwale zarzqdu. W przypadku pobierania oplat konieczne jest podanie w czgSci

VI. oferty, wysokoSci oplaty pobieranej od uczestnika zadania.

6. Srodki pocho dzqce z dotacji mog4 byi przeznaczone wy\qczrie na:
I ) wynagrodzenie wychowawc6w i os6b prowadz4cych zajgcia,

2) pokrycie koszt6w wy2yrvienia uczestnik6w projektu,
3) pokrycie koszt6w nocleg6w uczestnik6w projektu,
4) zakrry material6w i ustug zapewniaj4cych realizacjq programu,
5) zakup Srodk6w dezl,nf'ekuj4cych i ochrony osobistej,
6) ubezpieczenie uczestnik6w projektu,
7) pokrycie koszt6w transportu uczestnik6w projektu,
8) koszty administracyjne zwi4zar,e wyl4cznie z reallzowanp zadaniem, np. wynagrodzenie

kierownika wypoczynku i koordynatora projektu, obsluga ksiggowa projektu, jednak

nie wigcej niZ 5% wysokoSci dotacji.

7. Dotacje na re alizacjg zadai publicznych nie mogq byi wykorzystane na:

l) pokrycie koszt6w utrz),rnania biura, z wylqczeniem bezpodrednich koszt6w zwi4zanych
z realizacj4 zadania publicznego, na kt6re dotacja zostala przyznana,

2) pokrycie zobowiqzari powstalych przed datq zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
3) oplaty leasingowe oraz zobowi4zania z tytulu otrzyrnanych kredyt6w,
4) nabycie lub dzierZawy grunt6w,
5) prace remontowe i budowlane,
6) zadania inwestycyjne,
7) dzialalnoSi gospodarcz4 i polityczn4,
8) cla, opiaty skarbowe, odsetki i kary.

8. W zestawieniu koszt6w realizacji zadania naleZy uwzglgdni6 rodzaje koszt6w, kt6re b9d4 mialy
potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury, rachunki).

9. W czgsci III.6 of'erty naleZy podai dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji zadania
publicznego. WskaZniki rezultat6w moZliwe do osi4gniEcia to np.:

1) liczba uczestnik6w objgtych zadaniem,

2) liczba dni organizowanego wypoczynku,

3) ticzba organizowanych w ramach wlpoczynku zajgi, wycieczek, itp.

10. Zloaeaie oferty nie gwarantuje przyznania Srodk6w w wysokosci, o kt6r4 wystEpuje oferent.

W przypadku przyznania mniejszej kwoty niz wnioskowana oferent moze:

I ) negocjowai zmniejszenie zakres) rzeczowego zadania publicznego oraz udziaht finansowego

wkladu wlasnego okreSlonego w ofercie z tulr1, ze zobowi4zany jest do utrzymania

procentowego udzialu wkladu wlasnego tinansowego w stosunku do kwoty dotacji; zmiana

tej proporcji mo2e polegad na zwigkszeniu wkladu wlasnego,

2) zrezygnowat z dotacji, oSwiadczaj4c o tym pisemnie.

I I . Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przTznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

l) okaze sig, i2 rzeczywisty zakres realizowanego zadanta znacz4co odbiega od opisanego

w ofercie;
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2) oferent w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie ni2 wnioskowana, nie przedstawi
zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania, zaktualizowanego
planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie umo2liwiaj4cym
przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze umowy w czasie umoZliwiajqcym
terminowe przekazanie kwoty dotacji na konto oferenta, umo2liwiaj4ce jej wydatkowanie
w terminie okeSlonym w umowie:

3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci podwzuZaj4ce wiarygodnoSi oferenta.

12. Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania umowy i przekazuia dotacji w przypadku,
kiedy oferent zmniejszy sw6j wklad wlasny finansowy w stosunku wigkszym
niZ proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

s4.
Terminy i warunki realizacji zadania

1. Konkurs obejmuje zadania realizowane w okresie od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

2. Srodki z dotacji przekazane w ramach realizacji zadania mog4 byi wykorzystane wyi4cznie
na dofinansowanie dla os6b zamieszkalych na terenie Miasta Bialegostoku.

3. Zadane winno byi zrealizowane z ta1wylsz4 staranno6ci4, zgodnie z warunkami okreSlonymi
w ofercie oraz umowie.

4. Podmioty wylonione w procedurze konkursowej bgd4 zobowiqzane do zamieszczenia
na wszystkich drukach i materialach promocyjnych zwiapanych z realizacj4 zadania informacji
o fakcie realizacji zad,ania przy udziale Srodk6w Miasta Bialegostoku oraz zamieszczaniu logo
,,Bialystok".

5. Ofbrent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:

l) przedloZenia za poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej aktualizacji
zestawienia koszt6w realizacji zad,ania, zaktualizowanego planu i harmonoglamu dzialan,
opisu zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego oraz dodatkowych informacji
dotycz4cych rezultat6w realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysoko3ci
mniejszej niZ wnioskowana, niezwlocznie po opublikowaniu wynik6w konkursu;

2) przedstawienia osi4gnigtych rezultat6w i dzialah - nieosi4gnigcie zakladanych rezultat6w
i dzialai moZe skutkowai wyst4pieniern Zleceniodawcy z 24daniem zwrotu dotacji;

3) zamieszczenia w CzgSci III. sprawozdania z wykonania zadania publicznego oSwiadczenia,
i2 osoby bgd4ce odbiorcami zadania s4 mieszkaricami Miasta Bialegostoku;

4) zapewnienia uczestnikom wypoczynku opieki kadry posiadaj4cej odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia wlpoczynkr:/sprawowania opieki nad dzieimi i mlodziel4;

5) uzyskania informacji (przed nawi4zaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej
dzialalno6ci (np. wolontariatu) zwiqzanej z wychowaniem, edukacjq, wypoczynkiem,
leczeniem maloletnich lub z opiek4 nad nimi), czy dane osoby s4 zamieszczone w Rejestrze
Sprawc6w Pflestgpstw na Tle Seksualnym z dostQpem ograniczonym, zgodnie
z afi. 2l tstawy z dnia l3 maja 2016 r. o przeciwdzialaniu zagro2eniom przestgpczoSci4 na tle
seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 52);

6) orgafizacji wypoczynku zgodrie z ustawq z dnia 7 wrzeSnia l99l r. o systernie oSwiaty
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) i rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci t mlodzieZy (Dz. U. z 2016 r. poz. 452
zezm.);

7) zg)oszenia organizowanego wlpoczynku w bazie wypoczynku, kt6r4 prowadzi minister
wla6ciwy do spraw oSwiaty i wychowania za pomoc4 systemu teleinfbrmatycznego. Zgodnie
z art. 96a ust. I ustawy z drua 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2021 r.
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poz. 1915 ze zm.), kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgloszenia
w ww. bazie podlegakarze grzryny.

6. Dokumenty ksiggowe zwiqzar,e z.realizacj4 zadania muszq by6 wystawione w terminie realizacji
zadania okredlonyn w umowie. Srodki z dotacji oraz inne Srodki finansowe nale2y wydatkowad
w terminie wskazanyrn w umowie, w tym podatek dochodowy od os6b fizycznych, skladki
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne.

7. W przypadku zmian wyniklych w trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca powinien wyst4pii
do Prezydenta Miasta Biategostoku za poSrednictwem Departamentu Edukacji Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku o aneksowanie umowy, wskazuj4c zaktualizowanq kalkulacjg
przewidywanych koszt6w realizacji zadania, zaktualizowany harmonogram i plan
poszczeg6lnych dzialari, informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji zadania publicznego.
Pisemny wniosek o dokonanie zmian naleZy zloZyt co najmniej 7 dni od ich planowanego
wprowadzenia w 2ycie.

8. Zleceniobiorca jest zobowiqz ary do zlo2enia sprawozdania z realizacji zadania w ci4gu
30 dni od dnia zakonczeni a realizacji zadania publicznego wedlug wzoru stanowi4cego zalEcznik
Nr 5 do rozporz4dzeria Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Pozftku Publicznego z dnia
24 pt2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah (Dz. U. z 2018 r.
po2.2057\. Sprawozdanie nale?y zlo2yt. za poSrednictwem systemu Witkac.pl oraz dostarczyi
w wersji papierowej (o sumie kontrolnej zgodnej z wersj4 zlo2on4 za poSrednictwem systemu
Witkac.pl) i podpisanej przez osoby uprawnione do Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego
w Bialyrnstoku.

9. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do realizacji zadania zgodnte z zapisami umowy
i zal4cznikami, a takZe uwzglgdniaj4c specytikg realizowanego zadania publicznego,
do zapewnienia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami dostgpnoSci architektonicznej, cyliowej
oraz intbrmacyjno-komunikacyjnej zgodnie z minimalnymi wymaganiami sluzqclnni
zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnyrni potrzebami, o kt6rych mowa w ustawie
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(Dz.U . z 2020 r. poz. 1062).

10. Podmiot wyloniony w procedurze konkursowej zobowiqzany jest do realizacji zadania
z uwzglgdnieniem aktualnych przepis6w prawa reguluj4cych spos6b postEpowania w zwiqzku
ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rzqdowych oraz zalecen Ministra
Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Gl6wnego lnspektora Sanitamego.

ll. Dopuszcza sig mo2liwo56 dokony'wania przesunigi w trakcie realizacji zadania w zakresie
poszczeg6lnych pozycji kosa6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami, kt6re nie prowadzq
do zmiany kwoty dotacji, jak r6wnie2 nie zmieniajq rzeczowego charakteru zadania.
Przesunigcia nie mogq zwigkszai koszt6w osobowych i obslugi zadania publicznego.
Zmiany, w kt6rych nast4pilo zwigkszenie wydatku w danej pozycji kosztorysowej powyzej l0%
wymagaj4 aneksu do umowy.

ss.
Terminy i warunki skladania ofert

l. Termin skladania ofert uplywa 21. dnia o godz. 15.30 od daty ukazania sig ostatniego ogloszenia
o konkursie, zunieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl,
na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

oraz na platformie www.witkac.pl.

2. OfertQ nale2y sporz4dzit i zlozyt za poSrednictwem platformy Witkac.pl.
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3. Po zlo2eniu oferty za po6rednictwem platformy Witkac.pl, ofertg nalezy wydrukowai (z t4 samE

sum4 kontroln4 co wersja elektroniczna), podpisai przez uprawnione osoby i zlo2yf w wersji
papierowej do:
I ) Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bial).rnstoku, u[. Legionowa '7,

l5-281 Bialystok, pok. 17, lub
2) Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok,

w nieprzekraczalnyrn terminie wskazanl,rn w ust. 1.

4. Oferty nale2y skladad w kopertach opatrzonych adnotacj4 ,,Departament Edukacji - otwarty
konkurs ofert - wypoczynek dzieci i mlodziely - Wakacje 2022". Na kopercie nalezy r6wnie2
zamieSci6 nazwg podmiotu skladaj 4cego ofertg.

5.0 zachowaniu terminu zloZenia of'erty decyduje data wply,r,vu do Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

6. Wz6r oferty zostal okre6lony w rozporzqdzeliu Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Pozytku
Publicznego z dnia 24 pu2dziemika 201 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah
(Dz. U. z 2Ol8 r. poz. 2057).

7. W przypadku realizowania kilku form wlpoczynku (patrz $ I ,,Rodzaj zadania") oferent sklada
odrgbne oferty na ku2d4 z form wlpoczynku (w obrgbie jednej formy wypoczynku oferent
sklada tylko jedn4 ofertg).

8. Do oferty skladanej w wersji papierowej nale2y dol4czyt'.
l) w wersji papierowej:
a) oSwiadczenie organizator6w o tym,2e podczas realizacji zadania zostanq spelnione warunki

wynikaj4ce z art. 92a - 92t ustawy z dnia 7 wrzeSnia I 991 r. o systemie o3wiaty
(Dz. U. z 2027 r. poz. '1915 ze zm.) oraz rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i mlodzieZy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 452 ze m.);

b) oSwiadczenie o nieubieganiu sig o dofinansowanie przedkladanego projektu z innych
Srodk6w Miasta Bialegostoku;

c) pelnomocnictwo do dzialania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertE podpisuj4
osoby inne niZ umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji);

d) kopig aktualnego wyci4gu z wlaSciwego rejestru lub ewidencji - w przypadku
zarejestrowania w rejestrze lub ewidencji innej ni2 Krajowy Rejestr S4dowy oraz ewidencji
prowadzonej przez Prezydenla Miasta Bialegostoku;

2) w wersji elektronicznej, jako skan w generatorze Witkac.pl:
- statut organizacji.

W przlpadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii ka'2da strona zalEcznrka powinna
by6 potwierdzona za zgodnoi( z oryginalan przez osoby do tego uprawnione.

9. Odrzuceniu podlegaj4 oferty:
l) zlo2one na drukach irurych niZ okreSlone w $ 5 ust. 6 i niezloZone w systemie Witkac.pl,
2) zlohone na zadanie niesp6jne z wfiunkami konkursu,
3) niepodpisane przez osoby uprawnione,
4) zlo2one po terminie,
5) zlo2one ponad liczbg okreSlon4 w $ 5 ust. 7,

6) bez wymaganych zal4cznik6w okre5lonych w $ 5 ust. ,;
7) zlolone przez podmiot, kt6ry w celach statutowych nie ma zapisanej dzialalno6ci statutowej

w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzie|y,
8) niespelniaj4ce wymogu wkladu wlasnego oferenta, okredlonego w ogloszeniu konkursowym.

10. Nie przewiduje sig uzupelniania brak6w formalnych ofert.
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s6.

r. prezydent Miasta Biares;;I ffi,T 
t;f,,J#:JH'[, 

orert powotuje Komisjs
Konkursowq.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okreSla zarz4dzerie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Oferty zostan4 ocenione w oparciu o nastgpuj4ce krleria merytorycme:

4. Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie ot-ert, kt6re bEd4 ocenione mjwyzej
pod wzglgdem merltoryczn),rn, pod warunkiem, 2e w wyniku oceny merltorycznej liczba
uzyskanych punkt6w nie bgdzie ni2sza ni2 70 na 100 punkt6w moZliwych do uzyskania.

/,r!

lp.
Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

Mo2liwoSi realizacji zadania publicznego przez oferenta:

DoSwiadczenie oferenta lub moZliwoici organizacyjne oferenta
w zakresie realizacji zadari publicznych zgodnych z rodzajem zadania
wskazanym w ogloszeniu konkursowym.

0 - l0

2 Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu dojego
zakresu rzeczowego:
1) sp6jnoSi kalkulacji kosztow z opisem rzeczowym;
2) adekwatnoSi wnioskowanej dotacji do planowanych dzialaii:
3) prawidlowo5i wyliczeri, opisu pozycji kosztorysu oraz przyjgtych

w kalkulacji jednostek miary i cen jednostkowych.

0-20

') Proponowana jakoSi wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych o1'erent bgdzie
realizowal zadanie publiczne:

1) opis zadania: rzetelny i wyczerpuj4cy, zawieraj4cy infbrmacje
o grupie docelowej, miejscu realizacj i zadania, sposobie realizacji
potrzeb;

2) kwalifikacje kadry, przy :udziale kt6rej oferent bgdzie realizowal
zadaniel

3) ocena zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
oraz sposobu monitorowania rezultatow I 2rodla informacj i

o osi4gnigciu wskaZnika, w tym:
a) liczba uczestnik6w objgtych projektem,
b) liczba dni organizowanego wypoczynku,
c) atrakcyjnoSi i r62norodnoSi form spgdzania czasu wolnego.

0-40

-+ WysokoSi planowanego przez oferenta udzialu drodk6w finansowych
wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych z innych 2r6del na realizacjg
zadania publicznego.

0 - l0

5
Planowany przez ot'erenta wklad osobowy, w tlm Swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w organizacji pozarz4dowej

0 - l0

6

Ocena realizacji zadari publicznych w przypadku oferenta, kt6ry
w latach poprzednich realizowal z|econe zadarria publiczne, w tym
rzetelnoii i terminowoii oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten
cel Srodk6w.

0 - l0

Razem: 100

Krleria merloryczne oceny ofert

I



5. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji ijej wysokoSci
podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarzqdzenia. Mo2liwe jest dofinansowanie
wigcej ni2 jednej oferty.

6. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nastqpi nie p62rriq, niL w ci4gu 30 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert. Mo2liwe jest dokonywanie rozstrzygni96 w kilku etapach.

7. Declzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu przepis6w kodeksu
postgpowania administracyjnego i nie przysfuguje od niej odwolanie.

8. Prezydent Miasta Bialegostoku zastrzega sobie prawo odst4pienia od rozstrzygnigcia konkursu

ofert bez podania przyczyry.
9. Informacja o rozstrzygnigciu konkursu zawierajqca wykaz podmiot6w, nazwq zadania

publicznego oraz wysokoSi przyznanych Srodk6w publicznych zostanie zamieszczona na tabiicy
ogloszerl Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska l, na stronie intemetowej Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na platformie
Witkac.pl.

s7.
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ
administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku
poprzednim i zwiqzanych z nimi kosztach

l. W roku 2022 na organizacjg wypoczynku zimowego wydatkowano kwotq w wysokoSci

28 800,00 zl.

2. W roku 2021 na organizacjg wypoczynku letniego dzieci i mlodzieZy wydatkowano kwotg
w wysokoSci 99 712,80 zl, natomiast na organizacjg wlpoczynku zimowego nie wydatkowano
Srodk6w.

s8.
Ogloszenie o otwart).rn konkursie ofert zamieszcza sig na tablicy ogioszeir Urzgdu Miejskiego
w Bial)rynstoku, ul. Slonimska [, na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na platformie Witkac.pl.

$e.
lnformacje telefoniczne ws. konkursu moZna uzyska6 w Departamencie Edukacji Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, tet. (85) 869-63-50 - czg56 merytoryczna, tel. (85) 869-63-67 czqSt,

finansowa.

(

dr hab. Tod usz Truskolaski

PREZYDE MIASTA
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