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ZARZADZENIE NR /.:3.../22

PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z dnia .*,it.. listopada 2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjQ zadai publicznych w zakresie
wypocz)'nku dzieci i mlodzie2y

pn. i,Wypoczynek zimowy dzieci i mlodzieiy szkolnej - Ferie 2023"

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. lJ.22022r. poz.559 ze zm.t), art. 11 i 13 ustawy zdnta 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci
po2lku publicznego i o wolontariacie (Dz.lJ. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.z) oraz $ 3 ust. 2
zarz4dzenta Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 l$ego 2019 r. w sprawie

okre5lenia zasad i trybu postQpowania dotycz4cych zlecani4 kontroli i rozliczania zadaf
publicznych, zarz4dzart, co nastgpuje:

$ 1.

l. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych w zakresie wypoczynku dzieci
i mlodzieZy pn. ,,Wypoczynek zimowy dzieci i mlodzie2y szkolnej - Ferie 2023".

2. Trei6 ogloszenia otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust. l, stanowi zal4cznlk
do ni niej szego zarz4dzenia.

$2.
Konkurs skierowany jest do organiz acji pozarz4dowych oraz innych podmiot6w prowadzqcych

dziatalnoSd pozltku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i miodzie2y, okre6lonych w art. 3

ust.2i3ustawyzdnia24kwietnia2003r.odzialalnoScipozy'tkupublicznegoiowolontariacie
(Dz. U . z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

$3.
Ostatecznq decyzjg o wyborze ofert i pflrz,nrriu lub odmowi e przyznw.ia dotacji oraz jej
wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku.

$4.
Zarz4dzente wchodzi w Zycie z dniern podpisania.

Z NTA

afal Rulnicki
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA

I Zmiany tekstu .jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2022 r. po2.583, 1005. 1079 i l56l
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszote w Dz.U. z 2022 r. poz. 1812.
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Zal4czntk do ZARZ\DZENTA Nr l&t1../22
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia .J,.1... listopada 2022 r.

OGLOSZENIE

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadan publicznych
w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzieLy

pn. ,,Wypoczynek zimowy dzieci i mlodzieZy szkolnej - Ferie 2023".

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), mtanej
dalej ustaw4.

$1.
Rodzaj zadania

l. Zadanie obejmuje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodzie|y szkolnej poprzez
organizacjg wypoczynku w formie nastgpuj4cych przedsigwzigd:

1) p6lkolonie (stale grupy dzieci tczEszczaj4ce na zajgcia w okredlonym czasie, realizuj4ce
program pod opiek4 wychowawcy),

2) kolonie i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobyy/wqdr6wki z wykorzystaniem bazy
noclegowej oraz aktyrvnym progmmem wlpoczynku).

2. Beneficjentami zadania mog4 by6 wylqcznie dzieci i mlodzieZ szkolna zartieszkala na terenie
Miasta Bialegostoku.

s2.
WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania

l. Prezydent Miasta Bialegostoku na realizacjg zadatia przeznaczyl dotacjg celowq w kwocie
30.000,00 zl (na wszystkie oferty).

2. Kwota dotacji mo2e ulec zrnianie w przypadku stwierdzenia, 2e zloZone oferty nie uzyskaj4
akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje koniecznoSi zrniany bud2etu Miasta na 2023 r.
w czgsci przeznaczonej na realizacjg zadanta z przyczp nianozliwych do przewidzenia w dniu
oglaszania konkursu.

3. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zloZeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prczydenta Miasta Bialegostoku.

s3.
Zasady przy znawania dotacj i

l. O dotacjg mogq ubiega6 sig oferenci, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie prowadz4cy dzialalnoSi statutowq w zakresie
wypoczynku dzieci i mlodzie2y.

2. Zlecenie realizacli zadania nast4pi w formie wsparcia wykonania zadania. WysokoSi udzielonej
dotacji nie moze przektoczye 50% calkowitych koszt6w realizacji zadania.

3. Wktad oferenta moze p ochodzi| z:
I ) wkladu wlasnego finansowego,
2) wkladu wlasnego osobowego,
3) Swiadczeri pienigZnych od odbiorc6w zadanta.

4. Udzial wkladu wlasnego finansowego, w stosunku do sumy wszystkich koszt6w rcalizacii
zadania nie moZ e by€ nilszy niL 5o/o.
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5. Dopuszcza sig pobieranie Swiadczeri pienigznych od odbiorc6w zadania pod warunkiem,
ze oferent realizujqcy zadanie publiczne prowadzi dzialalnoSi odplatn4 pozytku publicznego.

Informacja o prowadzeniu odplatnej dzialalnodci wraz z jej zakresem musi by6 okredlona
w statucie lub innym akcie wewngtrznym organu uprawnionego do podjgcia decyzji w tym
zakresie, np. uchwale zarz4du. W przypadku pobierania oplat konieczne jest podanie w czgSci

VI. oferty, wysokoSci oplaty pobieranej od uczestnika zadania.

6. Srodki pochodz4ce z dotacji mog4 byi przeznaczotte wyl4cznte rla:
1) wynagrodzenie wychowawc6w i os6b prowadz4cych zajEcial
2) pokrycie koszt6w wyZyr,vienia uczestnik6w projektu;
3) pokrycie koszt6w nocleg6w uczestnik6w projektu;
4) zakup material6w i usfug zapewniaj4cych realizacjE programu;
5) zakup 6rodk6w dezynfekuj4cych i ochrony osobistej;
6) ubezpieczenie uczestnik6w projektu;
7) pokrycie koszt6w transportu uczestnik6w projektu;
8) koszty administracyjne zwi4zate wyl4czfie z realizowanym zadaniem, np. wynagrodzenie

kierownika wypoczynku i koordynatora projekhr, obsluga ksiEgowa projektu, jednak

nie wigcej ni2 5% kwoty dotacji.

7. Dotacje na realizacjg zadari publicznych nie mog4 byi wykorzystane na:

l) pokrycie koszt6w utrzymania biura, z wyl4czeniem bezpodrednich koszt6w zwi4zatych
z realizacjq zadania publicznego, na kt6re dotacja zoslala przyznNta;

2) pokrycie zob owi4zah powstalych przed datq zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
3) oplaty leasingowe oraz zobowi4zinnia z tltulu otrzymanych kredf6w;
4) nabycie lub dzier2awy grunt6w;
5) prace rernontowe i budowlane;
6) zadania inwestycyjne;
7) dzialalnoSi gospodarcz4 i polityczn4;
8) cla, oplaty skarbowe, odsetki i kary.

8. W zestawieniu koszt6w rcalizacji zadarria naTeiy uwzglgdni6 rodzaje koszt6w, ktore bEd4 mialy
potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury, rachunki).
Oryginaly faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych lub ksiggowych, powinny
zawierul opis np: ,,Kwota w wysoko6ci .... zostala pokryla z dotacji udzielonej przez Miasto
Bialystok / Srodk6w wiasnych, na podstawie umowy z dnia ... , tr..., pozycja z kosztorysu ..'.".

9. W czgsci III.6 oferty nale2y podai dodatkowe informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji zadania

publicznego. Wskazniki rezultat6w moZliwe do osi4gnigcia to np.:

I ) liczba uczestnik6w objgtych zadaniem,
2) liczba dni organizowanego wypoczynku,
3) liczba organizowanych w ramach wlpoczynku zajg6, wycieczek, itp.

10. Zlo2enie oferty nie gwarantuje przTznania Srodk6w w wysokodci, o kt6r4 wystgpuje oferent.

W przlpadku przyzrania mniejszej kwoty niZ wnioskowana oferent moze:

l) negocjowad zmniejszenie zakreslu rzeczowego zadaria publicznego oraz udzialu finansowego

wkladu wlasnego okre6lonego w ofercie z t1vrr1, ze zobowi4zany jest do utrzymania

procentowego udzialu wkladu wlasnego finansowego w stosunku do kwoty dotacji. Zmiana

tej proporcji moZe polegad na zwigkszeniu wkladu wlasnego;

2) nezygnowat, z dotacji, odwiadczaj4c o tym pisemnie.

1 1. Prezydent Miasta Bialegostoku moZe odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie
przTznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

l) oka2e siq, i2 rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz4co odbiega od opisanego
w ofercie;
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2) oferent w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niZ wnioskowana, nie przedstawi
zaktualizowanej kalkulacji przewidpvanych koszt6w realizacji zadania, zaktualizowanego
planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie umo2liwiaj4cym
przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze umowy w czasie umo2liwiaj4cym
terminowe przekazatie kwoty dotacji na konto oferenta, umoZliwiajqce jej wydatkowanie
w terminie okreslonym w umowie;

3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci podwa2aj4ce wiarygodno56 oferenta.

12. Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania umowy i przekazatia dotacji w przypadku,
kiedy oferent zmnielszy sw6j wklad wlasny finansowy w stosunku wigkszym
ni2 proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

s4.
Terminy i warunki realizacji zadania

1. Konkurs obejmuje zadania realizowane w okresie od 27 stycznia 2023 r. do 5 lutego 2023 r.

2. Srodki z dotacji przekazane w ramach realizacli zadania mog4 by6 wykorzystane wyl4cznie
na dofinansowanie dla os6b zamieszkalych na terenie Miasta Bialegostoku.

3. Zadanie winno byd zrealizowane z najwy2szE starannodci4, zgodrie z warunkami okredlonymi
w ofercie oraz umowie.

4. Podmioty z kt6rymi zawarte zostanq umowy, zobowi4zane s4 do umieszczania oficjalnego logo
Miasta na wszelkich materialach, w szczeg6lno5ci promocyjnych, informacf nych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotycz4cych realizowanego zadania oraz zakupionych rzeczach,
o ile ich wielkoS6 i przeznaczenie tego nie unierno2liwia, proporcjonalnie do wielkodci innych
oznaczen, w spos6b zapewniaj4cy jego dobrq widocznoS6, zgodnie z uchwal4 Nr XXD0434/20
Rady Miasta Bialystok z dnia 28 wrze6nia 2020 r. w sprawie przyjgcia logo Miasta Bialystok
oraz Ksiggi ldentl.fikacji Wizualnej Miasta.

5. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:

1) przedlo2enia za poSrednictwan platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej aktualizacji
zestawienia koszt6w realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu dzialai,
opisu zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego or.LZ dodatkowych informacji
dotyczqcych rezultat6w realizacji zadania, w przypadku prryznaria dotacji w wysokoSci
mniejszej ni2 wnioskowana, niezwlocznie po opublikowaniu wynik6w konkursu;

2) przedstawienia osi4gnigtych rezultat6w i dzialah - nieosi4gnigcie zakladanych rezultat6w
i dzialar mo2e skutkowai wyst4pieniem Zleceniodawcy z 24danian zwrotu dotacji;

3) zamieszczenia w CzgSci III. sprawozdania z wykonania zadania publicznego oSwiadczenia,

i2 osoby bgdqce odbiorcami zadania s4 mieszkancami Miasta Bialegostoku;

4) zapewnienia uczestnikom wypoczynku opieki kadry posiadaj4cej odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia wypoczynku/sprawowania opieki nad dzie6mi i mtodziez4;

5) uzyskania informacji (przed rrawi4zuriem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej
dzialalnoSci (np. wolontariatu) zwiganej z wychowanion, edukacj4, wypoczynkiem,
leczeniem maloletnich lub z opiek4 nad nimi), czy darle osoby sq zamieszczote w Rejestrze

Sprawc6w PrzestQpstw na Tle Seksualnym z dostgpem ograniczonym, zgodnie
z art. 2l ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzialaniu zagroZeniom przestgpczoSci4 na tle
seksualnym (Dz.U.z2020r.poz. 152 ze zm.);

6) organizacji wypoczynku zgodnie z ustawq z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systernie oSwiaty
(Dz.lJ. z 2022 r. poz. 2230) i rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i mtodzie?y (Dz. U. z 2016 r. poz. 452

zezm.);
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7) zgloszerua organizowanego wypoczynku w bazie wypoczynku, kt6r4 prowadzi minister
wlaSciwy do spraw oSwiaty i wychowania za pomocq systemu teleinformatycmego. Zgodnie
z afi. 96a ust. I ustawy z dfia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie odwiaty (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2230), kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgloszenia
w ww. bazie podlegakarze gnywny.

6. Dokumenty ksiggowe zwi4zane z realizacjq zadana musz4 byi wystawione maksymalnie 3 dni
przed terminem realizacji zadania do ostatniego dnia realizacji zadania okeSlonego w umowie.
Srodki z dotacji oraz inne Srodki finansowe nale2y wydatkowa6 w terminie wskazanym
w umowie, w tym podatek dochodowy od os6b fizycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne

i zdrowotne.

7. W przypadku zmian wyniklych w trakcie realizacji zadaria, Zleceniobiorca powinien wystqpii
do Prezydenta Miasta Bialegostoku za po6rednictwem Departamentu Edukacji Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku o aneksowanie umowy, wskazujqc zaktualizowan4 kalkulacjq
przewidyrranych koszt6w realizacji zadaria, zaktualizowany harmonogram i plan
poszczeg6lnych dzialan, inform acje dotycz4ce rezultat6w realizacji zadania publicznego.
Pisemny wniosek o dokonanie zmiut nale2y zloZy,t co najmniej 7 dni od ich planowanego

wprowadzenia w 2ycie.

8. Zleceniobiorca jest zobowiqzany do zlolenia sprawozdania z realizacji zadania w ciqgu
30 dni od dnta zakohczenia realizacji zadania publicznego wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik
Nr 5 do tozporz4dzenia Przewodnicz4cego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia
24 pu2dziemika 201 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczQcych

realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadari (Dz.U.22018 r.
po2.2057). Sprawozdanie naleZy zloZyt, za po3rednictwem systemu Witkac.pl oraz dostarczyi
w wersji papierowej (o sumie kontrolnej zgodnej z wersjq zloZon4 za po(rednictwem systemu
Witkac.pl) i podpisanej przez osoby uprawnione do Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

9. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do realizacji zadania zgodnie z zapisami umowy
i zal4cznlkam| a takZe uwzglgdniaj4c specyfikg realizowanego zadania publicznego,
do zapewnienia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami dostgpnoSci architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z minimalnymi wymaganiami sluz4cymi
zapewnieniu dostEpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, o kt6rych mowa w ustawie
z drria 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(Dz.U . z 2022 r. poz. 2240).

10. Podmiot wyloniony w procedurze konkursowej zobowi4zany jest do realizacji zadania
z uwzglgdnienion aktualnych przepis6w prawa reguluj4cych spos6b postgpowania w zwiTku
ze stanem epidanii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rzqdowych oraz zalecei Ministra
Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Gl6wnego Inspektora Sanitamego.

ll. Dopuszcza sig mo2liwoSi dokonywania przesunig6 w trakcie realizacji zadania w zakresie
poszczeg6lnych pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami, kt6re nie prowadz4
do zmiany kwoty dotacji, jak r6wnie2 nie znieniaj4 rzeczowego charakteru zadania.

Przesunigcia nie mog4 zwigksza6 koszt6w osobowych i obslugi zadania publicznego.
Zmiany, w kt6rych nast4pilo zwigkszenie wydatku w danej pozycji kosztorysowej powyzej 10o/o

wymagaj4 aneksu do umowy chyb a, 2e kwola zwigkszenia nie przekracza 100 zl.

ss.
Terminy i warunki skladania ofert

I . Termin skladania ofert uplpva 2 I . dnia o godz. 15.30 od daty ukazania sig ostatniego ogloszenia
o konkursie, zamieszczonego w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl,
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na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

oraz na platformie www.witkac.pl.

2. Ofertg naleiry sporz4dzi,t, i zloZyd za poSrednictwem platformy Witkac.pl.

3. Po zlo2eniu oferty za poSrednictwern platformy witkac.pl, ofertQ nalezy wydrukowai (z t4 samq

sum4 kontrolnq co wersja elektroniczna), podpisa6 przez uprawnione osoby i zloLyt w wersji

papierowej do:
1) Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Legionowa 7,

15-281 Bialystok, pok. 17, lub
2) Kancelarii og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska l, 15-950 Bialystok,

w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 1.

4. Oferty nale2y skladai w kopertach opatrzonych adnotacj4 ,,Departament Edukacji - otwarty

konkurs ofert - wypoc4mek dzieci i mlodzie2y - Ferie 2023". Na kopercie naleZy r6wnie2

zamiescii nazwE podmiotu skladaj4cego ofertg.

5. O zachowaniu terminu zloaenia oferty decyduje data wpl}'vru do Urzqdu Miejskiego

w Bialymstoku.

6. Wz6r oferty zostal okreSlony w rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Pozytku

Publicznego z drua 24 pu2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w

dotyczqcych realizacji zadari publicznych oraz wzorbw sprawozdan z wykonania tych zadah

(Dz. U. z 2018 r. po2.2057).

7. W przypadku realizowania kilku form wypoczynku (patrz $ 1 ,,Rodzaj zadania") oferent sklada

odrgbne oferty na kaiitd4 z form wypoczynku (w obrgbie jednej formy wypoczynku oferent

sklada tylko jedn4 ofertg).

8. Do oferty skladanej w wersji papierowej naleiry dol4czyt:
l) w wersji papierowej:

a) oSwiadCzenie organizator6w o tym, 2e podczas realizacji zadania zostanq spetnione warunki

wynikaj4ce z art. 92a - 92t ustawy z dnta 7 wrzednia l99l r. o systemie oswiaty

(iz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporz4dzeria Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i mlodzieZy (Dz' U' z 2016 t'
poz. 452 ze zm.);

b) Lswiadczenie o nieubieganiu sig o dofinansowanie przedkladanego projektu z innych

Srodk6w Miasta Bialegostoku;
c) pelnomocnictwo do dzialania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertg podpisuj4

osoby inne niZ umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji);

d) kopig aktualnego wyci4gu z wlaSciwego rejestru lub ewidencji - w przlpadku

zarejestrowania w rejestrze lub ewidencji innej ni2 Krajowy Rejestr Sqdowy oraz ewidencji

prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bialegostoku;

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

W przypadku zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii kaZda strona zal4cznika powinna

byi potwierdzon a za zgodnosl z oryginalem przez osoby do tego uprawnione'

9. Odranceniu podlegaj4 ofertY:
l) ztoZone ni drukach innych ni2 okreSlone w $ 5 ust. 6 i niezlo2one w systemie Witkac.pl;

2) zlo2one na zadanie niesp6jne z warunkami konkursu;

3) niepodpisane przez osoby uprawnione;
4) zlolone po terminie;
5) zlo2one ponad liczbg okreSlon4 w $ 5 ust. 7;

6) bez zal4cznlk6w okreSlonych w $ 5 ust. 8;

7) zlo1one przez podmiot, ki6ry w celach statutowych nie ma zapisanej dzialalno6ci statutowej

w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzie2y;

fri



8) niespelniaj4ce wymogu wkladu wlasnego oferenta, okreSlonego w ogloszeniu konkursowym.

10. Nie przewiduje sig uzupelniania brak6w formalnych ofert.

s6.
Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

1. Prezydent Miasta Bialegostoku w celu zaopiniowanta zloionych ofert powoluje Komisjg
Konkursow4.

2. Sktad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okteiila zarz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Oferty zostan4 ocenione w oparciu o nastgpuj4ce kryteria merytoryczne:

lp Krlteria ocenv olert Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

1 Mo2liwoSd realizacji zadania publicznego przez oferenta:

Dodwiadczenie oferenta lub mo2liwoSci organizacyjne oferenta
w zakresie realiz acji zadah publicznych zgodnych z rodzajem zadania
wskazanym w ogioszeniu konkursowyrn.

0-10

2 Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania pubhcznego, w t),rn w odniesieniu do jego

zakresu rzeczowego:
1) sp6jno56 kalkulacji koszt6w z opisem zeczowyrn;
2) adekwatno3d wnioskowanej dotacji do planowanych dziala6;
3) prawidlowo66 wyliczefi, opisu pozycji kosztorysu oraz przyjEtych

w kalkulacji jednostek miary i cen jednostkowych.

0-20

3

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

2) kwalifikacje k adry, przy tdziale kt6rej oferent bgdzie realizowal
zadanie;

3) ocena zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
oraz sposobu monitorowania rezultat6w/2r6dla informacji
o osi4gnigciu wskaZnika, w tym:
a) liczba uczestnik6w objgtych projektem,
b) liczba dni organizowanego wypoczynku,
c) atrakcyinodi i r62norodnoii form spgdzania czasu wolnego.

0-40

4 WysokoSi planowarrego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych
wlasnych lub Srodk6w pochodzqcych z innych 2r6del na realizacjg
zadania publicznego.

0-10

5
Planowany przez oferenta wklad osobowy, w tyrn Swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w organrzacji pozarz4dowej

0-10

6

Ocena realizacji zadafi publicznych w przypadku oferenta, kt6ry
w latach poprzednich realizowal zlecone zadarlia publiczne, w tym
rzetelno5d i terminowoii oraz spos6b rozliczerlia otrzymanych na ten
ce1 6rodk6w.

0-10

Razem 100

/,,1

Proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent bgdzie
r ealizow al zadanie publiczne:



4. Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re bEdq ocenione r€:jwyzej

pod wzglgdem merytorycznym, pod warunkiem, 2e w wyniku oceny merytoryczoej liczba

uzyskanych punkt6w nie bgdzie niZsza niz 70 na 100 punkt6w mo2liwych do uzyskania.

5. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji i jlj wysokoSci

podejmuje prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzenia. MoZliwe jest dofinansowanie

wigcej niZ jednej ofertY.
6. Osiateczne rorstrzygnigcie konkursu nast4pi nie p62nie1, niz w ci4gu 30 dni od ostatniego dnia

przyjmowania ofert. Mozliwe jest dokon)'lvanie ro zstrzygnigl w kilku etapach'

l. oecyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzjE administracyjn4 w rozumieniu przepis6w kodeksu

postgpowania administracyjnego i nie przysluguje od niej odwolanie'

8. irezydent Miasta Bialegostoku zastrzega sobie prawo odst4pienia od rozstrzygniEcia konkursu

ofert bez podani a przyczpy.
g. Informacja o rozstrzygnigciu konkursu zawierai4ca wykaz podmiot6w, nazwg zadania

publicznego oru, *yroto56 przyznanych Srodk6w publicznych zostanie zamieszczona na tablicy

ogtoszeir ilrzgdu liie3stiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, na stronie intemetowej Urzgdu

Iri'iejskiego w Bialymstoku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na platformie

Witkac.pl.
$7.

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznyeh zrealizowanych przez orga,n

administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku
poprzednim i zwiqzanych z nimi kosztach

1. W roku 2022 naorganizacjg wypoczynku dzieci i mlodzieZy wydatkowano kwotg 100 000 21,

z czego na organiiacjq *yp*ryrt" zimowego wydatkowano kwotg w wysokoSci 28 800 zl,

natomiast na organizacj g wypoczl'nku letni ego 1 1 200 zl .

2. W roku 2027 ta organizacjg wypoczynku letniego dzieci i m\odzie2y wydatkowano kwotg

w wysokoSci gg 712,80 21, natomiast na organizacjg wypoczynku zimowego nie wydatkowano

Srodk6w.

$8.
ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza sig na tablicy ogloszef Urzgdu Miejskiego

w"Bialymstoku, ul. 3lonimska l, na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na platformie Witkac'pl'

$e.
Informacje telefoniczne ws. konkursu mozna uzyskai w Departamencie Edukacji Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, tel. (85) 869-6350 c2956 merytoryc zna, tel. (85) 869-6376 - czgit

finansowa.
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