
zARZ.TIDZEN rr nn ./.t9...r2s

PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU

z ania .....1.Q..... lutego 2023 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zada6 publicznych z zakresu
edukacji i wychowania w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gninnym
(Dz. U.22023 r. poz.40), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z2022r. poz. 1327 ze zm.t) oraz$3 zarz4dzenia Nr 144119

Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie okre6lenia zasad i trybu
postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadaf pttblicznych, zarz4dzam,

co nastgpuje:

$ l.
l. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych z zakresu edukacji

i wychowania w 2023 roku.

2. TreSi ogloszenia otwartego konkursu ofe( o kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zalqcznik
do nini ej szego zarz4dzenia.

$2.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz4dowych oraz innych podmiot6w prowadz4cych
dzialalnoSi poZy'tku publicznego w zakesie edukacji i wychowania, okreSlonych w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozy'tku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U . z 2O22 r. poz. 1327 ze zrr..).

$3.

Ostateczn4 decyzjg o wyborze ofert i przyznuriu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej
wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku.

$4.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZVDENT STA

dr hab.l z Truskoloski

il,tl

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2022 t. poz. 1812



Ztlacznik
do T.rrrzadzenia N. ./3.! ...lzs
Prezvdenta Miasta Bialeeostoku
z dnia ...10....... lutego 2023 r'

OGI,OSZENIE

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjq zadan publicznych
z zakresu edukacji i wychowania w 2023 roku.

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

o dzialalnoSci pozl.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zm.), zwanej

dalej ustaw4.

sr.
Rodzaj zadania

1. Konkurs obejmuje realizacjg zadah w formie program6w wychowawczych, edukacyjnych,

edukacyjno - terapeutycznych w zakresie:
1) ksiialtowania postaw prospolecznych dzieci i mlodziezy, szacunku i akceptacji drugiego

czlow t-eka or az respektowania norm spolecznych ;

2) edukacji prozdrowotnej dzieci i rriodzieZy;
3) rozwijania samodzielnoSci, innowacyjnoSci, kreatp,vnoici i przedsigbiorczoSci u dzieci

i rr*odziezy;
4) wspomagania funkcji wychowawczo - opiekuriczej szkoly;

s) dziabn edukacfnych, wychowawczych i profilaktycznych maj4cych na celu elimrnowanie

zagno1ei oraz wzmacntalie po24danych zachowari ukierunkowanych na bezpieczenstwo

dzieci i mlodzie2y w Srodowisku szkolnl, n;
6) podnoszenia SwiadomoSci proekologicznej mLodzie?y i pracownik6w o5wiaty;

7) rozwijaria sprawnoSci frzycznej dzteci i mlodzieiry;
g) pozalekcyjnych zajge edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci i m\odzieZy

z niepelnosprawnoSciami.

2. Celem zadania jest organizacja zajgt w formie warsztat6w, szkoleri, zajqi pozalekcyjnych

i pozaszkolnych dla dzteci i mlodziezy szkolnej oraz pracownik6w oSwiaty bialostockich
jednostek ogwiatowych, zamieszkalych na terenie Miasta Bialegostoku. w przypadku zadari

z zak..:est rozwijania sprawnosci frzycznej dzieci i mlodzie2y gl6wnyrn celem zadania

jest rea'lizacja zajg( maj4cych na celu aktrvizowanie dzieci i mlodzieZy do aktrvnego

spQdzania czasu wolnego.

s2.
Wysoko5d Srodk6w public znych przezlr. czonych na realizacjg zadania

1. Prezydent Miasta Bialegostoku na realizacjg zadania przeznaczyl dotacjg celow4 w kwocie

380.000 zl (slownie: trzysta osiemdziesi4t tysigcy zlotych).

2. Kwota dotacji moze ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, 2e zloaone oferty nie uzyskaj4

akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje koniecznoSi zmiany budzetu Miasta ta 2023 rok

* 
"rgs"i- 

przeznaczonel na reaiizacjg zadmla z wt2nych ptzyczyn, nianozliwych

do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu.

s3.
Zasady przyznaw ania dotacji

1. O dotacje mogq ubiegad sig oferanci prowadz4cy dzialalnoSi statutowE w zakresie edukacji,

oSwiaty i wy&owania lrtb na rzecz os6b niepelnosprawnych, w przlpadku oferty zajEd

edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci i rriodzie?y z niepelnosprawnoSciami'
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2. Zlecenie realizacji zadania nastqpi w trybie wsparcia wykonani a zadania. WysokoSi przyznanej
dotacj i nie moZe przekraczat 90% calkowitych koszt6w realiz acjt zadania.

3 . Wklad oferent a mole pochodzie z:
1) wkladu wlasnego finansowego;
2) wkladu wlasnego osobowego;
3) wkladu wlasnego tzeczowego;
4) ze !;wiadczei pienig2nych od odbiorc6w zadania.

4. rJdzial wkladu wlasnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich koszt6w realizacji
zadania nie moie byt niZszy niZ 1ooh.

5. Dopuszcza sig pobieranie Swiadczeri pieniE2nych od odbiorc6w zadania pod warunkiem,
2e oferent realiztjEcy zadanie publiczne prowadzi dziaialnoS6 odplatnq pozy.tku publicznego.

Informacja o prowadzeniu odplatnej dzialalnoSci wraz z jej zakresem musi byi okreSlona

w statucie lub innym akcie wewngtrzn).rn organu uprawnionego do podjgcia decyzji w tym
zakresie, np. w uchwale zarz4du.

6. Srodki pochodz4ce z dotacji mog4byt przeznaczone wyl4cznie na dofinansowanie koszt6w:
1) zakupu material6w niezbgdnych do realizacji zadania (romoce dydaktyczne, materialy

szkoleniowe, drobny sprzgt rehabilitacyjny);
2) tmnspoffu uczestnik6w - w przypadktt rcalizacji zadafi pozaBialymstokiem;
3) zakwaterowania i wyZy'rvienia uczestnik6w projektu - w przypadku realizacji zadah poza

Bialymstokiem;
4) wynagrodzenia dla specjalist6w niezbgdnych do realizacji programu (umowa zlecenia

i umowa o dzielo);
5) koszty administracyjne zwi1zane wylqczfie z realizowanp zadaniem, np. wl,nagrodzenie

koordynatora projektu, obsluga ksiggowa projektu, jednak nie wigcej niZ 5% wysokoSci
dotacji.

7. Dotacje na re alizacjg zadah publicznych nie mog4 by6 wykorzystane na:

1) koszty stale podmiot6w, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura, z wyl4czeniern
bezpo3rednich ko sztow zwtqzanych z realizacj4 zadaria;

2) cla, oplaty skarbowe;
3) zobowi4zania powstale przed dat4 zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
4) oplaty leasingowe oraz zobowi4zafia z tyf,ttt otrzl,rnanych kredlt6w;
5) nabycie lub dzierZawy grunt6w;
6) prace remontowe i budowlane;
7) zadania inwestycyjne;
8) dzialalno6i gospodarczE i polityczn4;
9) kary i odsetki oraz zobowi4zania wynikaj4ce z t1'tul6w wykonawczych.

8. W zestawieniu koszt6w rcalizacji zadania nale2y uwzglgdnii rodzaje koszt6w, kt6re bqd4
mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury, rachunki).

9. W czg5ci III.6 oferty nale2y poda6 dodatkowe informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji
zadania publicznego. Wskainiki rezultat6w mo2liwe do osiqgrriEcia to np.:
1) liczba os6b bgd4cych odbiorcami zadaniq'
2) liczba godzin warsztat6w, zajEt pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
3) liczba zajE{ edukacyjno-terapeutycznych;
4) liczba szkoleii, warsztat6w, spotkaf;
5) liczba uczestnik6w za19t, szkolen, warsztat6w.

Katalog wskaZnik6w rezultat6w nie jest zamknigty i powinien by6 dobrany oriv oszacowany
w zale2noSci od specfiki danego zadania konkursowego.

10. ZloZenie oferty nie gwaranttje przyznania (rodk6w w wysoko3ci, o kt6r4 wystgpuje oferent.
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W przlpadku prz yznartia niZszej kwoty niZ wnioskowana oferent moze:

1) negocjowad zmniejszenie zakrestt rzeczowego zadania publicznego oraz tdziaht
finansowego wkladu wlasnego okreSlonego w ofercie z tW ze zobowi4zany jest

do utrz),rnania procentowego udzialu wkladu wlasnego finansowego w stosunku do kwoty
dotacji. Zmiana tej proporcji moZe polegad na zwiEkszeniu wkladu wlasnego;

2) zrezygnowae z dotacji, oSwiadczaj4c o tym pisemnie.

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

1) okaZe sig, iZ rzeczywisty zakres realizowanego zadarlia znaczqco odbiega od opisanego

w ofercie;
2) oferent w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niZ wnioskowana,

nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadaria,
zaktualizowanego planu i harmonogramu dzialan oraz zakladanych rezultat6w, w czasie

umo2liwiaj4cyrn przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze umowy w czasie

umoZliwiajqcyrn terminowe przekazanie kwoty dotacji na konto oferenta, umo2liwiaj4ce jej
wydatkowanie w terminie okreSlonym w umowie,

3) zostanq ujawnione nieznane wczedniej okolicznoSci podwaZajqce wiarygodnoSi oferenta.

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

s4.
Terminy i warunki realizacji zadalria-

1. Zadanie winno zostai zrealizowane w terminie od 3 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

2. Wymogiem rcalizacji zajgi edukacyjno - terapeutycznych jest zapewnienie odpowiednich
warunk6w lokalowych do prowadzenia terapii, w tym pomieszczei oraz wyposaZenia

dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci i mlodzie?y z ntepelnosprawno6ciami.

3. Srodki z dotacji przekazane w ramach reahzacjt zadania mog4 byd wykorzystane wyl4cznie
na dofinansowanie dla os6b zamieszkalych na terenie Miasta Bialegostoku.

4. Podmioty z kt6rymi zawat're zostarr4 umowy, zobowi4zane s4 do umieszczania oficjalnego
logo Miasta na wszelkich materialach, w szczeg6lnodci promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotycz4cych realizowanego zadanta otaz zakupionych
rzeczach, o ile ich wielkoS6 i przeztaczenie tego nie uniemo2liwia, proporcjonalnie

do wieikoSci innych oznaczeri, w spos6b zapewniajqcy jego dobr4 widocznoS6, zgodnie

z uchwalq Nr XXIXl434l20 Rady Miasta Bialystok z dnta 28 wrzeSnia 2020 r. w sprawie

przyjgcia logo Miasta Bialystok oraz Ksiggi Identyfikacji Wizualnej Miasta.

5. Zadanie winno byi zreaTizowane z tajwy2sz4 starannoSci4, zgodnte z warunkami okreSlonlmi
w ofercie oraz umowie.

6. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowiTany jest do:

1) przedlozenia za poSrednictwern platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej aktualizacji
zestawienia koszt6w realizacli zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu dzialari,

opisu zakladanych rezultat6w realizacli zadania pttblicznego oraz dodatkowych informacji
dotycz4cych rezultat6w realizacji zadania, w przlpadku ptzyznania dotacji w wysokoSci

mnieiszej niZ wnioskowana, niezwlocznie po opublikowaniu wynik6w konkursu;

2) uzyskania informacji (pzed nawiqzaniern stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej

dzialalnoSci (np. wolontariatu) zwi4zanej z wychowaniem, edukacj4, wypoczynkiem,
leczeniem maloletnich 1ub z opiekq nad nimi), czy dane osoby sq zamreszczone w Rejestrze

Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnym z dostgpem ograniczonym, zgodnie
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z art.27 lstawy z drria 13 maja 2016 r. o przeciwdzialarit zagroietiom przestgpczodci4

na tle seksualn),rn (Dz. U . z 2023 r. poz. 31 ze zm.);
3) zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadaj4cej odpowiednie zawodowe

kwalifikacje do prowadzenia zajgi oraz sprawowania opieki nad dzieimi i mlodzieZq;

4) zrealizowania przedstawionych w ofercie dztalah oruz rezultat6w realizacit- zadania
publicznego nieosi4gnigcie zakladanych dzialaf1, rezultat6w moze skutkowai
wyst4pieniem Zleceniodawcy z 24daniem zwrotu dotacji. Zleceniodawca okredla wysoko(6
dotacji do zwrotu kietuj4c sig zasad4 proporcjonalnoSci;

5) zamieszczenia w Czg5ci III. sprawozdania z wykonania zadania publicznego oSwiadczenia,

i2 osoby bgd4ce odbiorcami zaduia sq mieszkaricami Miasta Bialegostoku oraz
w przlpadku zajgt edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci i mlodzieZy
z niepelnosprawnodciami informacji o posiadaniu przez tczeslnik6w objgtych zadaniem
orzeczetia o niepelnosprawloSci.

7. Dokumenty ksiggowe zwiqzane z realizacj4 zadania mtsz1 byi wystawione w terminie
realizacji zadania okreSlonym w umowie. Srodki z dotacji oraz inne Srodki finansowe naleZy
wydatkowa6 w terminie wskazanym w umowie, w tym podatek dochodowy od os6b

frzycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne. Oryginaly faktur, rachunk6w
oraz innych dokument6w finansowych lub ksiggowych, powinny zawierat opis np.: ,,Kwota
w wysoko6ci .... zostala pokrlta z dotacji udzielonej przez Miasto Bialystok / Srodk6w
wlasnych, na podstawie umowy z dnia ... , trr ..., pozycja z kosztorysu ...."

8. W przlpadku zmian wl.niklych w trakcie rcalizacji zadarria, Zleceniobiorca powinien wyst4pi6
do Prezydenta Miasta Bialegostoku za poSrednictwem Departamentu Edukacji Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku o aneksowanie umowy, wskazuj4c zakttalizowar1 kalkulacjE
przewidywanych koszt6w realizacji zadania, zakttalizowany harmonogram i plan
poszczeg6lnych dzialari, informacje dotyczqce rezultat6w rcalizacji zadania publicznego.
Pisemny wniosek o dokonanie zmian nalezy zlozyC co najmniej 14 dni od ich planowanego
wprowadzenia w 2ycie.

9. Zleceniobiorca jest zobowi4zany do zlolenia sprawozdania z realizacji zadania w ci4gu 30 dni
od dnia zakoricz enia realizacji zadania publicznego wedtug wzoru stanowiqcego zal4cznik Nr 5
do rozporz4dzenia Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia
24 paldziemlka 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
realizacji zadafi publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah
(Dz.U. z 2018 r. po2.2057). Sprawozd anie nale?y zloZy6 za poSrednictwem systemu Witkac.pl
oraz dostarczyl 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 Biaiymstoku.

10. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do realizacji zadaria zgodnie z zapisami umowy
i zalqcznikami, a takZe uwzglgdniaj4c specyfikg realizowanego zadania publicznego,
do zapewnienia osobom ze szczeg6lnyrni potrzebami dostgpnoSci architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z minimalnyrni wymaganiami slu24cymi
zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, o kt6rych mowa w ustawie
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. 2 2O22 r. po2. 2240).

11. W przypadku funkcjonowania obostrzeri zwi4zanych ze stanem zagroZenia epidanicznego
SARS-CoV-2 Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do realizacji zadania z uwzglgdnieniem
wytycznych, okreSlonych przepisami obowi4zuj4cego prawa.

12. Doplszcza sig mo2liwoS6 dokonywania przesuniEd w trakcie realtzacji zadania, w zakresie
poszczeg6lnych pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy poszczeg6lnyrni dzialaniami, kt6re
nie prowadz4 do zmiany kwoty dotacji, jak r6wniez nie zmieniaj4 rzeczowego charakteru



zadania. Zmiary, w kt6rych nast4pilo zwigkszenie lub zmniejszenie wydatku w danej pozycji
kosztorysowej powyzej 1000 zl wyrnagajq aneksu do umowy.

$s.
Terminy i warunki skladania ofert

1. Termin skladania ofert uplylva 21. 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.biaiystok.pl, na tablicy ogloszen w siedzibie UrzEdu Miejskiego w Bialyrnstoku,
u1. Slonimska 1 oraz na platformie www.witkac.pl.

2. Oferty nale?y sporz4dzit i zLo2ye za po!;rednictwem platformy Witkac.pl.

3. Po zloZeniu oferty za poSrednictwern platformy Witkac.pl, ofertg naleZy wydrukowad
(z t4 sam4 sum4 kontroln4 co wersja elektroniczna), podpisai przez uprawnione osoby i zloZyt
w wenji papierowej do:

I ) Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Legionowa 7,

1 5-281 Bialystok, pok. 1 7 lub
2) Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I lub
3) przesJaO poczt4,

w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 1 .

4. Oferty naleZy sklada6 w kopertach opatrzonych adnotacj4 ,,Departament Edukacji - otwarty
konkurs ofert w zakresie edukacji i wychowania". Na kopercie naleZy r6wrie2 zamieScii
nazwg podmiotu skladaj 4cego ofertg.

5. O zachowaniu terminu zlo2enia oferty decyduje data wpll"vlu wersji papierowej do UrzEdu
Miejskiego w Biallirnstoku.

6. Wz6r oferty zostal okredlony w rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Po2ytku
Publicznego z dnia 24 paldziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotycz4cych realizacji zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania tych
zadafi (Dz. U . z 2018 r. poz. 2057).

7. W ramach konkursu oferent m oie zloZyt tylko jedn4 ofertg.
8. Do oferty nal eZy dol4czyt'.

1) w wersji papierowej:
a) o5wiadczenie o nieubieganiu sig o dofinansowanie przedkladanego projektu z innych

Srodk6w Miasta Bialegostoku,
b) pelnomocnictwo do dzialania w imieniu organizacji (w przlpadku, gdy ofertE podpisuj4

osoby inne ni2 umocowane do reprezentacji zgodtie ze statutem organizacji),
c) kopig aktualnego wyci4gu z wla(ciwego rejestru lub ewidencji, w przypadku

zarejestrowania w rejestrze lub ewidencji innej niz Krajowy Rejestr S4dowy oraz
ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bialegostoku;

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

W przypadku zal4cznikow skladanych w formie kserokopii kaZda strona zal4cznlka powinna
byi potwierdzona za zgodno!;6 z oryginalem przez osoby do tego uprawnione.

9. Do oferty mo g4by6 zal4czone rekomendacje lub opinie.

10. Odrzuceniu podlegaj4 oferty niespelniaj4ce niZej okre3lonych wymog6w formalnych:

1) zlo2one na drukach innych niZ okre3lone w $ 5 ust. 6;

2) ntezlo2one w systemie Witkac.pl;
3) zlolone na zadanie niesp6jne z warunkami konkursu;
4) niepodpisane przez osoby uprawnione;
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5) zloZone po terminie;
6) zlo2one ponad liczbg okedlon4 w $ 5 ust. 7;

7) bez zal4cznik6w okreSlonych w $ 5 ust. 8;

8) zloZone przez podmiot, kt6ry w celach statutowych nie ma zapisanej dzialalnodci statutowej

w zakresie edukacji, oSwiaty i wychowania lrtb na rzecz os6b niepelnosprawnych,

w pzypadku zajgt edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci i mlodzieZy
z niepelnosprawnoSciami.

1 l. Nie przewiduje sig uzupelniania brak6w formalnych ofert.

s6.
Tryb i kryteria stosowane przy wytrorze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

l. Prezydent Miasta Bialegostoku w celu zaopiniowania zloionych ofert powoluje Komisjg
Konkursow4.

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

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

Lp. Kryteria oceny merytorycznej ofert Skala
ocen

Liczba
przyznanych
punkt6w

I Mo2liwoSi realizacji zadania publicznego przez oferenta:

1 ) posiadanie/zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej;
2) opis zadania: rzetelny i wyczerpujEcy zawierajqcy informacje

o grupie docelowej, miejscu realizacji zadania, sposobie
realizacji potrzeb.

0 - l0

2 Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
do jego zakresu rzeczowego:

1) sp6jnoSi kalkulacji koszt6w z opisem rzeczowym;
2) adekwatno3i wnioskowanej dotacji do planowanych dzialari;
3) prawidlowoSi wyliczeri, opisu pozycji kosztorysu oraz

przyjgtych w kalkulacji jednostek miary i cen jednostkowych.
0 - 15

3 Proponowana jakoSi wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent
bgdzie realizowal zadanie publiczne:

l) atrakcyjnoSi (r62norodnoSi) i jako5i form realizacji zadaniq'
2) skala realizowanego zadania: liczba os6b bgd4cych odbiorcami

zadania, czas trwania projektu;
3) ocena zakladanych dzialari i rezultat6w realizacji zadaria

publicznego oraz sposobu monitorowania rezultat6w I 2r6d1o

informacj i o osi4gnigciu wsku2nrka;
4) kwalifikacje kadry, pny :udziale kt6rej zadanie bgdzie

reaiizowane.

0-45

1
0- l0

5

Planowany przez oferenta wklad osobowy, w tym iwiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w organizacji
pozarz4dowej.

0-10

i*l

WysokoSi planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w
finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych z innych zr6del
na realizacj g zadania publicznego.



Analiza i ocena realizacji zadari publicznych w przypadku oferenta,
kt6ry w latach poprzednich realizowal zlecone zadania publiczne, w
tym rzetelnoii i terminowoSi oraz spos6b rozliczenia otrzymanych
na ten cel 5rodk6w.

0- 10

Razem 100

4. Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re bEdq ocenione najwyzej
pod wzglgdern merytorycznym, pod warunkiem, 2e w wyniku oceny merltorycznej liczba
uzyskanych punkt6w nie bgdzie ni Zsza niL 70 na 100 punkt6w moZliwych do uzyskania.

5. Po zapozruiu sig z rekomendacj4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przynarilu dotacji i jej
wysokodci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w forrriie zarz4dzenia.

6. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie p62tiej, niz w ciqgu 30 dni od ostatniego

dnia przyjmowania ofert. Mo2liwe jest dokonyrvanie ro zstrzygnigl w kilku etapach'

7. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzjq administracyjn4 w rozumieniu przepis6w

kodeksu postgpowania administracyjnego i nie przysluguje od niej odwolanie.

8. lnformacja o rozstrzygnigciu konkursu zawieraj4ca wykaz podmiot6w, nazwg zadania

publicznego oraz wysokoS6 przyznanych Srodk6w publicznych zostanie zamieszczona

na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, na stronie

intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

oraz na plattbrmie Witkac.pl.

$7.
Informacja o zrealizowanych przez Miasto Bialystok w roku ogloszenia otwartego konkursu
ofert i w roku poprzedzaj4cym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwiqzanych
z nimi kosztach

l. W roku 2023 na realizacjg zadai z zakresu edukacji i wychowania przeznaczono kwotq

400 000 zl. Nie wydatkowano Srodk6w finansowych w tym zakresie.

2. W roku 2022 na realizacjg zadah z zakesu edukacji i wychowania wydatkowano kwotq

394 800,00 zl.

$8.
Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza sig na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, ul. Slonimska i, na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej oraz na platformie Witkac.pl.

se.
lntbrmacje telefoniczne ws. konkursu mo2na uzyskai w Departamencie Edukacji Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, tel. (85) 869-63-50 - c2956 merytoryczna, tel. (85) 869-63-7 6 czqS(

finansowa.
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