
ZARZADZENIE NR '/2018 

Wojta Gminy Pacanow 

z dnia . .S.: P.^. .-...2018 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia, pod nazw^: 

.,Dzia}ania na rzecz osob w terminalnej fazie choroby nowotworowej". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1875 z poz. zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

dzialalnosci pozj^ku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm.), w 

zwi^ku z Uchwal^ Nr XLVIII/243/17 z dn. 11.12.2017 r. Rady Gminy Pacanow wraz ze 

zmian^ wprowadzon^ Uchwal^ Rady Gminy Pacanow Nr LII/276/18 z dnia 16.04.2018 r. 

dotycz^c^ Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Pacanow z Organizacjami Pozarz^dowymi 

oraz podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2018 rok, a takze z 

Uchwal^ Nr LII/273/18 z dnia 16.04.2018 r. zmieniaj^c^ budzet na 2018 r. Rady Gminy 

Pacanow, zarz^dzam, co nast^puje: 

1. Ogiaszam otwarty konkurs ofert na realizacj? w 2018 roku zadania publicznego w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia, pod nazw^: „Dzialania na rzecz osob w terminalnej fazie choroby 

nowotworowej". 

2. Ogtoszenie o konkursie stanowi zat^cznik do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 1 . 

§2 . 

Ogtoszenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanow, 

b) na tablicy ogtoszeh Urz^du Gminy w Pacanowie, 

c) na stronie intemetowej Gminy Pacanow. 

ikop 



Ogloszenie 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i 
o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm.), Rocznego Programu 
U spotpracy Gminy Pacanow z Organizacjami Pozarz^dowymi oraz podmiotami 
prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2018 rok, uchwalonego Uchwai^ Rady 
Gminy Pacanow Nr XLVIII/243/17 z dn. 11.12.2017 r. ze zmian^ wprowadzonq Uchwali| Rady 
Gminy Pacanow Nr LII/276/18 z dnia 16.04.2018 r., a takze z Uchwala Nr LIl/273/18 z dnia 
16.04.2018 r. zmieniaj^c^ budzet na 2018 r. Rady Gminy Pacanow 

Wqjt Gminy Pacanow oglasza otwarty konkurs ofert na realizacj? zadania publicznego 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwq: 
„Dzia}ania na rzecz osob w terminalnej fazie choroby nowotworowej". 
Proponowana kwota dotacji na realizacj? zadania wynosi 10.000,00 zl (slownie: dziesi?c 
tysi?cy zlotych). 

Zakres zadania: 
- zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki lekarskiej, 
piel?gniarskiej, duchowej i psychologicznej w domu chorego b^dz w placowce stacjonamej, 
- zapewnienie sprz?tu medycznego niezb?dnego w piel?gnacji osob w terminalnej fazie 
choroby, 
- zapewnienie wsparcia duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego rodzinom 
osob chorych i osieroconych, 
- integrowanie ludzi gotowych niesc pomoc chorym. ich rodzinom i osieroconym. 
Zasady przyznania dotacji: 
1. W konkursie moga brae udziai organizacje i podmioty okreslone w art. 11 ust. 3 ustaw\ z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm.), realizuj^ce zadania statutowe w dziedzinie obj?tej 
konkursem oraz zamierzaja realizowac zadania na rzecz mieszkancow Gminy Pacanow. 
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego moze zostac przekazane tylko 
podmiotom wylonionym w drodze otwartego konkursu ofert. 

3. Zlozenie oferty o dofinansowanie nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji. 

4. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie w formie pisemnej wypetnionej oferty 
na druku stanowi^cym zal^cznik do rozporz^dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow 
dotycz^cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan 
(Dz. U.z2016r. poz. 1300). 

5. Po rozstrzygni?ciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna 
umowa. 
Tcrmin i warunki realizacji zadania: 
1. Zadanie winno bye wykonane w 2018 roku. Szczegolowy termin b?dzie okreslony w 
umowie z wybranym podmiotem. 

2. Zadanie winno bye realizowane z najwyzsz^ starannosci^, zgodnie z zawart^ umow^. 
3. Podmioty ubiegaj^ce o realizacj? zadania publicznego obj?tego konkursem zobowi^zane ŝ : 
- prowadzic dzialalnosc statutow^ w zakresie obj?tym konkursem, 
- dysponowac odpowiednio wyszkolonq kadr^, zdoln^ do realizacji zadania obj?tego 
konkursem, 



- posiadac doswiadczenie niezb?dne do realizacji zadania obj?tego konkursem, 
- spelniac wymogi formalne okreslone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci 
pozy'tku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm.) 
oraz w rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016 
roku w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji zadan 
publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 
Termin i warunki skladania ofert: 
1. Kompletne oferty nalezy skiadac w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 12 czerwca 
2018 roku do godz. 12:00 z adnotacj^ " „Dzialania na rzecz osob w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej" w Sekretariacie Gminy Pacanow, ul. Rynek 15. O zachowaniu terminu 
decyduje data i godzina wplywu oferty. Nie b^d^ przyjmowane oferty przeslane drog^ 
elektroniczn^. 

2. Oferty zlozone na innych drukach niz okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow 
umow dotycz^cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych 
zadan (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), niekompletne lub po terminie zostanq odrzucone z 
przyczyn formalnych. 
3. Oferty musz^ bye podpisane i opiecz^towane przez oferenta. 

4. Do oferty nalezy dot^czyc: 
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z ktorego wpis wynika z odr?bnych przepisow 
prawa, 

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017, 

c) statut podmiotu, 

d) oswiadczenie pisemne oferenta, ze nie posiada zalegtosci fmansowych w stosunku do 
wlasciwego Urz?du Skarbowego oraz Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, 

e) pisemne zobowi^zanie przyj?cia odpowiedzialnosci merytorycznej ze strony osoby 
prowadz^cej zadanie, 

f) oswiadczenie oferenta o zamiarze odptatnego lub nieodptatnego wykonania zadania. 

5. Kopie dokumentow powinny bye poswiadczone za zgodnosc z oryginatem. 
6. Dopuszczalne jest zlozenie przez dwie lub wi?cej organizacje pozarz^dowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspolnej, zgodnie z art. 14 ustawy o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty: 
1. Rozstrzygni?cie konkursu nast^pi w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym uptyn^t termin 
skladania ofert. 

2. Powotana przez Wojta Gminy Pacanow komisja konkursowa, na podstawie regulaminu 
pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg nast?pujj|cych kryteriow; 



a) zgodnosc merytoryczna ziozonej oferty z zadaniem wyszczegolnionym w ogloszeniu o 
konkursie; 

b) mozliwosc realizacji zadania publicznego przez organizacj? pozarzadowa lub podm.ioty 
wymienione w art. 3 ust. 3; 
c) zasi?g oraz dost?pnosc dla mieszkancow gminy; 
d) kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego; 
e) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob bior^cych udziai w realizacji 
zadania publicznego, 
f) udziai srodkow fmansowych wlasnych lub srodkow pochodz^cych z innych zrodel na 
realizacj? zadania publicznego; 
g) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac? spoteczn^ czlonkow; 
h) analiza i ocena realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku organizacji 
pozarz^dowej lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3, ktore w latach poprzednich 
realizowaly zlecone zadania publiczne, bior^c pod uwag? rzetelnosc i terminowosc oraz sposob 
rozliczenia otrzymanych na ten eel srodkow. 
3. Ocena komisji wraz z propozycj^ wysokosci dotacji jest przekazywana Wojtowi Gminy 
Pacanow, ktory podejmuje ostateczn^ decyzj? w tej sprawie. 
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan^ ogioszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
tablicy ogloszeh Urz?du Gminy w Pacanowie oraz na stronie internetowej 
http://www.ug.pacanow.pl. 
5. Od podj?tych rozstrzygni?c nie przysiuguje odwoianie. 
Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2016 i 2017 roku w ramach zadania 
publicznego pn. „Dzialania na rzecz osob w terminalnej fazie choroby nowotworowej". 
W latach ubieglych zadanie publiczne pn. „Dzialania na rzecz osob w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej" lub zblizone nie byly oglaszane i realizowane na zlecenie Gminy 
Pacanow. 

Postanowienia koncowe: 
1. Wojt Gminy Pacanow zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu bez podania przyczyny, 
przesuniecia terminu skladania ofert, zmiany wysokosci dotacji przeznaczonych na realizacj? 
zadari, zmiany terminu rozpocz?cia i zakonczenia post?powania konkursowego. 

2. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, fmansowania, kontroli i rozliczenia zadania 
regulowac b?dzie umowa pomi?dzy oferentem, a Gmin^ Pacanow. 

3. W rozliczeniu dofmansowania nie h^dq uwzgl?dniane dokumenty finansowe wystawione 
przed dat4 zawarcia umowy. 

4. Dodatkowych informacji dotycz^cych niniejszego konkursu udziela . 
iel.41 3765403 

5. Obowi^uj^cy formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1300). 


