
Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015r. 

poz.163 jednolity tekst ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014,  poz. 1118 jednolity tekst ze zm.)  

PREZYDENT MIASTA LESZNA 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.  

                                                  z zakresu pomocy społecznej  

I. Podstawa prawna konkursu: 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 

25 ust.1 ustawy  pomocy społecznej oraz art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

II. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2015 r. do godziny  15:30  w sekretariacie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64 - 100 Leszno. 

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia 

przesyłki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, a nie data złożenia przesyłki 

w urzędzie pocztowym lub u innego przewoźnika. 

 

III. Rodzaj zadania, termin realizacji i wysokość środków publicznych: 

Działania w zakresie pomocy społecznej w tym: 

 Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, 

sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom 

bezdomnym i ubogim z miasta Leszna 

 Działania socjalno - pomocowe świadczone na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk 

najuboższych i dysfunkcyjnych z miasta Leszna. 

 Działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób 

starszych i osamotnionych z miasta Leszna. 

 

Planowane wydatki w bieżącym roku Poniesione wydatki w ubiegłym roku 

75 000,00 zł* 74 600,00 zł 

Realizacja zadania publicznego rozpoczyna się od dnia podpisania umowy , a zakończenie 

nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2015 r. 

*Kwota dotacji może ulec zmianie 

 

 



IV. Zasady i warunki przyznania dotacji: 

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację 

zadań powinny spełniać warunki ogólne: 

a)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej 

osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami 

finansowymi i rozliczenia, 

b)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z 

zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, 

oszczędny i terminowy, 

c)      wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i 

odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania 

d) Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie wkładu własnego minimum 10% 

kosztów całkowitych. Wkład własny może stanowić wkład pozafinansowy (np. praca 

wolontariuszy). 

 

 V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy                   

i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 

umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie i na stronie internetowej http: //mopr.leszno.sisco.info 

w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej miasta Leszna 

www.leszno.pl 

Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku 

należy wskazać podmiot ubiegający się o dotacje i odpowiedzialny za wykonanie zadania. 

2. Załączniki wymagane do oferty: 

a) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji  

UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.) za dokument tożsamy z 

odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o 

podmiocie wpisanym do Rejestru dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego https://ems.ms.gov.pl/start.  

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, 

kiedy został wydany.  

W przypadku składania oferty wspólnej, każdy oferent załącza dokument stanowiący o 

podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane.  

b) oświadczenie podmiotu 

c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie 

V.1. oferty, 

3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 



4. Załączone dokumenty należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność 

przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. 

W przypadku składania przez podmiot więcej niż jednej oferty w danym konkursie, 

wymagany jest jeden komplet załączników (dołączony do jednej z ofert z odpowiednią 

adnotacją na pozostałych ofertach). 

5. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru, 

spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone w terminie i miejscu 

wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. 

 

VI. Tryb, zasady, kryteria wyboru oferty:  

 

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie ( Dz.U. z 2014  poz. 1118 jednolity tekst ze zm.) 

 

2. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta 

Miasta Leszna. 

 

3. Oferty zawierające błędy formalne mogą zostać uzupełnione w terminie maksymalnym 5 

dni. Za błąd formalny oferty przyjmuje się: 

1)    złożenie oferty na niewłaściwym formularzu; 

2)    złożenie oferty niespójnej z ogłoszeniem konkursowym 

3)    złożenie oferty niekompletnie wypełnionej; 

4)    złożenie oferty bez wymaganych załączników; 

5)   złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych lub w 

przypadku kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem 

6)     brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania 

w ofercie partnera przy realizacji zadania  

Oferty  złożone po terminie zostaną  odrzucone. 

 

4. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert: 

 

 a)      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty 

wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; 

b)     przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania; 

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja 

pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie będą realizować zadania publiczne; 



d)     planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków własnych lub 

środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

e)     planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w 

tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; 

f)       analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o 

wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod 

uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 miesięcy po upływie terminu składania 

ofert. 

6. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej http: //mopr.leszno.sisco.info   w 

zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej miasta Leszna  www.leszno.pl 

7. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia 

szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania z 

zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego. 

 

VII. Zasady przyznania dotacji:  

Ocenie podlegają następujące kryteria: 

a)      ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia 

podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy 

materialnej, 

b)      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz 

efektywności wykonania. 

c)      udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania 

d)        zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, 

e)      podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem 

umowy zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania w przypadku zmiany zakresu 

rzeczowego realizowanego zadania oraz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania w 

przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dotacje nie mogą być udzielane na : 

a)  działania inwestycyjno- remontowe; 

b)  zakup budynków, zakup gruntów; 

c)  działalność gospodarczą; 



d)  organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z Miastem 

umów, 

e)   na dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu miasta; 

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. 

3.  Prezydent miasta Leszna zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez prawa 

do odwołania   

Prezydent Miasta Leszna  lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontroli i oceny 

realizacji zadania.  

 

 


