ZARZADZENIE NR ...,.:../2 I
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
z ania,Al. maja 2021 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych w zakresie
*ypocrynku dzieci i mlodzieiy
pn. ,,Wypocrynek letni dzieci i mlodzieiy szkolnej - Wakacje 2021"

I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poan. zm.t), art. I I i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziaialnoSci po4tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz, 1057) oraz uchwaly
Nr XX)U463/20 Rady Miasta Bialystok z dnia 26 pa2dziemika 2020 r. w sprawie przyjqcia
Na podstawie art. 30 ust.

Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoSi po2y'tku publicznego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r.
poz. 45161. zaruqdzam, co nastgpuje:

$ 1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych w zakesie wypoczynku
dzieci i mlo&ieZy pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i mlodzieZy szkolnej - Wakacje 2021".
2. TreSi ogloszenia otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust.l, stanowi zal4cznik
do niniej sze go zarzqdzen\a.

l.

$2.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiot6w prowadz4cych
dzialalnoSd po2ytku publicznego w zakesie wypoczynku dzieci i mlodzie2y, okeSlonych w art. 3

ust.2i3ustawyzdnia24kwietnia2003r.odzialalnoicipoZytkupublicznegoiowolontariacie
(Dz.U.22020 r. poz. 1057).
$3.
Ostateczn4 decyzjg o wyborze ofert przyznaniu lub odmowie przyznatia dotacji oraz jej
wysokoSci podejmuje PrezydBnt Miasta Bialegostoku.

i

$4.
Zarz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22020 t. poz. 1378
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PREZYPENTA MIASTA BIALECOSTOKU
z dnia .J"1... maja 2021 r.

OGI,OSZENIE
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadan publicznych
w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzieiry

pn.,,Wypoczynek letni dzieci i mlodzieZy szkolnej

-

Wakacje 2021,'.

warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
i o wolontariacie (Dz. u. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej

o dzialalnosci po2y'tku publicznego
ustaw4.

$1.
Rodzaj zadania
1. Zadarie obejmuje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy szkolnej poprzez
organizacjg wypoczynku w formie nastEpuj4cych przedsigwziE6:
1) p6lkolonie (stale

grupy dzieci uczEszczajQce na zajgcia w okedlonym czasie, realizuj4ce

program pod opiekq wychowawcy),

2) kolonie, biwaki i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobyty/wgdr6wki z wykorzystaniem
bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku).

2. Beneficjentami zadxia mog4 byi wyl4cznie dzieci i mlodziez szkolna zamieszkala

na terenie

Miasta Bialegostoku.

$2.
Wysoko6d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania

1. Prezydent Miasta Bialegostoku na realizacjg zadania przeznaczyl dotacjg celow4 w kwocie
100.000,00 zi (na wszystkie oferty).
2. Kwota dotacji moze ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, 2e zlo2one oferty nie uzyskajq
akceptacj i Komisji Konkursowej lub zaistnieje koniecmo5i zmiany budzetu Miasta na 2021 r.
w czgSci przeznaczonej na realizacjg zadania z przyczvn niemo2liwych do przewidzenia w dniu
oglaszania konkursu.
3. ostateczna kwota dotacj zostanie ustalona po zloZeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej oraz zatwierdzenit przez Prczy denta Miasta Bialegostoku.

i

s3.
Zasady przyznawan ia dotacji

l.Odotacjgmog4ubiega6sigoferenci,okt6rychmowawart.3ust2i3ustawyodzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie prowadz4cy dzialalnodi statutowq w zakresie
wypoczynku &ieci i mlodzie2y.
2. Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie wsparcia wykonania zadania. WysokoS6
udzielonej dotacj i nie mole przeY,roczyi 50% calkowitych koszt6w reali zacji zadania.

3. Wklad

oferenta moze po chodzi| z:

1) wkladu wlasnego finansowego,
2) wkladu wlasnego osobowego,
3) Swiadczeri pienig2nych od odbiorc6w zadania.

4. Udzial wkladu wlasnego finansowego, w stosunku do calkowitej wartodci zadania nie
by(, ri2szy ri? 5o/0.

N

mo2e

5. Dopuszcza sig pobieranie Swiadczefl pienig2nych od odbiorc6w zadania pod warunkiem,
2e oferent realizujqcy zadanie publiczne prowadzi dzialalnoS6 odplatnq po2yku publicznego.
Informacja o prowadzeniu odplatnej dzialalnodci wraz z jej zakesem musi byi okre5lona
w statucie lub innym akcie wewngtrznym organu uprawnionego do podjgcia decyzji w tym
zakesie, np. uchwale zarzqd:u. W przypadku pobierania oplat konieczne jest podanie w czgSci
VI. oferty, wysokoSci oplaty pobieranej od uczestnika zadania.

6. Srodki pochodz4ce

z dotacji mog4 by6 przeznaczo\e wylqcznie na:
1) wynagrodzenie wychowawc6w i os6b prowadzqcych zajgcia;

2) pokrycie koszt6w wy2ywienia uczestnik6w projektu;
3) pokrycie kosa6w nocleg6w uczestnik6w projektu;
4) zakup material6w i uslug zapewniaj4cych realizacjg programu;
5) zakup Srodk6w dezynfekuj4cych i ochrony osobistej;
6) ubezpieczenie uczestnik6w projektu;
7) pokrycie koszt6w transportu uczestnik6w projektu;
8) kosay administracyjne zwi4zane wyl4cznie z realizowanym zadaniem, np. wynagrodzenie
kierownika wypoczynku i koordynatora projektu, obsfuga ksiggowa projektu, jednak
nie wigcej niz 5% wysokoSci dotacji.

7. Dotacje

na realizacjg zadai publicznych nie mog4

byi wykorzystane

na:

1) pokrycie kosZ6w utrzymania biura, z wyl4czeniem bezpoSrednich koszt6w zwiqzanych
z realizacjq zadania publicznego, na kt6re dotacja zostala przyznana;
2) pokrycie zobowiqzah powstalych przed dat4 zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
3) oplaty leasingowe oraz zobowi4zania z tytulu otrzymanych kredyt6w;
4) nabycie lub dzier2awy grunt6w;
5) prace remontowe i budowlane;

6) zadania inwestycyj

ne ;

7) dzialalno56 gospodarcz4 i polityczn4;
8) cla, oplaty skarbowe, odsetki i kary.

8. W zestawieniu kosa6w rcalizacji zadania nalezy uwzglgdni6 rodzaje koszt6w, kt6re bgd4
mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury, rachunki).

9. W czgsci III.6 oferty nalezy poda6 dodatkowe informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji
zadania publicznego.

10. Zlo2enie oferty nie gwarantuje przyznania drodk6w w wysokodci, o kt6r4 wystgpuje oferent.
W przypadku przyznania mniejszej kwoty ni2 wnioskowana oferent moze:
1) negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania publicznego oraz udzialu
lyrn, ze zobowiqzany jest
finansowego wkladu wlasnego okreSlonego w ofercie
do utrzymania procentowego udziaiu wkladu wlasnego finansowego w stosunku do kwoty
dotacji. Zmiana tej proporcji moze polega6 na zwigkszeniu wkladu wlasnego;
2) zrezygnowa,t, z dotacji, o5wiadczaj4c o tym pisemnie.

z
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1. Prezydent Miasta Bialegostoku moZe odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaZe sig,
w ofercie;

iz

rueczywisty zakres realizowanego zadania znaczqco odbiega od opisanego

2) oferent w przypadku otrzymania dotacj i w mniejszej kwocie ni2 wnioskowana,
nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadaria,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umoztiwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze umowy w czasie
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umozliwiajqcym terminowe przekazanie kwoty dotacji na konto oferenta, umozliwiaj4ce jej
wydatkowanie w terminie okreSlonym w umowie;
3) zostan4 ujawnione nieznane wcze6niej okoliczno6ci podwazaj4ce wiarygodno56 oferenta.

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

Terminy i rou.oot4""ntiracji zadania
1. Konkurs obejmuje zadania realizowane w okresie od26 czerwca202l r. do 31 sierpnia 2021 r.
2. Srodki z dotacji przekazane w ramach realizacji zadania mog4 byi wykorzystane wyl4cznie
na dofinansowanie dla os6b zamieszkalych na terenie Miasta Bialegostoku.

3. Zadanie winno by6 zrealizowane z najwy2sz4 starannosci4,
w ofercie oraz umowie.

4. Podmioty wylonione

zgodnie z warunkami okredlonymi

w

procedurze konkursowej b9d4 zobowipane do zamieszczenia
na wszystkich drukach i materialach promocyjnych zwiqzanych z realizacj4 zadania informacji
o fakcie realizacji zadania przy udziale Srodk6w Miasta Biaiegostoku oraz zamieszczaniu logo
,,Bialystok".

5. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:
1) przedlo2enia za poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersj i papierowej aktualizacji
zestawienia koszt6w realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu dzialari,
opisu zaktadanych rezultat6w realizacji zadania publicznego ortv dodatkowych informacji
dotyczqcych rezultat6w realizacji zadania, w przypadku przymuia dotacji w wysokojci
mniej szej ni2 wnioskowana, niezwlocznie po opublikowaniu wynik6w konkursu;
2) przedstawienia osi4gnigtych rezultat6w i dzialai - nieosiqgnigcie zakladanych rezultar6w
i dzialan mo2e skutkowa6 wyst4pieniem Zleceniodawcy z Z4daniem zwrotu dotacji;
3) zapewnienia uczestnikom wypoczynku opieki kadry posiadajqcej odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia wypoczynku/sprawowania opieki nad dzie6mi i mlodziez4

4) uzyskania informacji (przed nawiqzaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej
dzialalnoSci (np. wolontariatu) zwi4zanej z wychowaniem, edukacjq, wypoczynkiem,
leczeniem maloletnich lub z opiekq nad nimi), czy dane osoby s4 zarnieszczone w Rejestrze
Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnym z dostgpem ograniczonym, zgodnie
z art.2l ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzialaniu zagroZeniom przestgpczoscia
na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152);

5) organizacji wypoczynku zgodnie z ustawq z dnia 7 wrzeinia l99l r. o systemie oswiaty
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) i rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i mlodziezy (Dz.tJ.22016 r. poz, 452).

z realizacj4 zadania muszq byi wystawione w terminie
realizacji zadania oke6lonym w umowie. Srodki z dotacji oraz inne Srodki finansowe naleZy
wydatkowai w terminie wskazanym w umowie, w tym podatek dochodowy od os6b
frzycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne.

6. Dokumenty ksiggowe zwi4zane

7. W przypadku zmian wyniklych w trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca powinien wyst4pi6
do Prezydenta Miasta Bialegostoku za po6rednictwem Departamentu Edukacji Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku o aneksowanie umowy, wskazuj4c zaktualizowanq kalkulacjg
przewidl'wanych kosa6w realizacji zadania, zaktualizowany harmonogram i ptan
poszczeg6lnych dzialari, informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji zadania publicznego.
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Pisemny wniosek o dokonanie zmiur nale?y zloZyi co najmniej 7 dni od ich planowanego
wprowadzenia w Zycie.

8. Zleceniobiorca jest zobowipany do zlo2enia sprawozdania z realizaili zadania w ci4gu
30 dni od dnia zakoiczenia realizacji zadania publicznego wedlug wzoru stanowi4cego
zalqcznik Nr 5 do rozporzqdzenia Przewodnicz4cego Komitetu do Spraw Poz1'tku Publicznego
z dnia 24 paZdziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych zadan
(Dz.U.22018 r. po2.2057). Sprawozdanie nale2y zloiry| za poirednictwem systemu Witkac.pl
oraz dostarczyi w wersj i papierowej (o sumie kontrolnej zgodnej z wersjq zlo2onq
za po6rednictwem systemu Witkac.pl) i podpisanej przez osoby uprawnione do Departamentu
Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

9. Oferent w ramach realizacji

zadania publicznego zobowi4zany jest do speinienia minimalnych

wymagari slu24cych zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia l9 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (Dz.U . z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

10. Podmiot wyloniony w procedurze konkursowej zobowiqzany jest do realizacji zadania
z uwzglgdnieniem aktualnych przepis6w prawa reguluj4cych spos6b postgpowania w zwi4zku
ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rz4dowych oraz zalecen Ministra
Edukacj i Narodowej, Ministra Zdrowia i Gl6wnego Inspektora Sanitamego.
11. Dopuszcza sig mozliwoSi dokonywania przesuniEi w trakcie realizaqi zadania w zakesie
poszczeg6lnych pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami, kt6re nie prowadz4 do
zmiany kwoty dotacji, jak r6wnie2 nie zmieniaj4 rzeczowego charakteru zadwia. Przesunigcia
nie mog4 zwigkszai koszt6w osobowych i obslugi zadania publicznego.
Zmiany, w kt6rych nast4pilo zwigkszenie wydatku w danej pozycji kosaorysowej powyZej
10% wymagaj4 aneksu do umowy.

ss.
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Terminy i warunki skladania ofert
Termin skladania ofert uplywa 21. dnia o godz. 15.30 od daty ukazania sig ostatniego
ogloszenia o konkursie, zamieszczonego w Biuletynie Inlormacji Publicznej Urzqdu
Miejskiego w Biaiymstoku, na stronie intemetowej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku
www.bialystok.pl, na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Biaiymstoku,
ul. Slonimska 1 oraz na platformie www.witkac.pl.

2. Ofertg naleZy sporz4dzi,t, i zlozyt, za poSrednictwem platformy Witkac.pl.
3. Po zlozeniu oferty za podrednicfwem platformy Witkac.pl, ofertg nale2y wydrukowai
(z t4 sam4 sumq kontroln4 co wersja elektroniczna), podpisai przez uprawnione osoby i zlo2y6
w wersj i papierowej, za poSrednictwem:
1) Kancelarii Og6lnej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej I '
15-950 Bialystok, tub
2) poczl4 do Departamentu Edukacj i: UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Legionowa 7,
15-281 Bialystok,
w nieprzekaczalnym terminie wskazanym w ust. I .
4. Oferty nale2y skladai w kopertach opatrzonych adnotacjq ,,Departament Edukacji - otwarty
konkurs ofert - wypoczynek dzieci i mlodziezy - Wakacje 2021". Na kopercie nale2y r6wnie2
zamieScii nazwg podmiotu skladaj4cego ofertg.
zachowaniu terminu zlohenia oferty decyduje data wply'wu do Urzgdu Miejskiego
w Biaiymstoku.
6. Wzor oferty zostal okeslony w rozporz4dzetiu Przewodniczqcego Komitetu do spraw PoZy'tku
publicznego z dnia 24 pa,dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w

5.
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um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych
zadafi (Dz. U. 22018 r. po2.2057).

7. w przypadku realizowania kilku form wypoczynku (patrz g I ,,Rodzaj zadania") oferent sklada
odrEbne oferty na kazd4 z form wypoczynku (w obrgbie jednej formy wypoczynku oferent
sklada tylko jedn4 ofertg).

8. Do oferty skladanej w wersji papierowej nalezy dol4czyt:
1) w wersji papierowej:
a) oSwiadczenie organizator6w o lyrn, 2e podczas realizacji zadania zostanq spelnione
warunki wynikajqce z art. 92a - 92t ustawy z dnta 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty
(Dz. u. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) oraz rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci imlodzie2y (Dz. tJ. 22016 r.
poz.452):
b) oswiadczenie o nieubieganiu sig o dofinansowanie przedkladanego projektu z innych
Srodk6w Miasta Bialegostoku;

c) pelnomocnictwo do dzialania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertg podpisujq
osoby inne ni2 umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji);
d) kopig aktualnego wyci4gu
wla6ciwego rejestru lub ewidencji
przypadku
zarejestrowania
rejestrze lub ewidencji innej niz Krajowy Rejestr Stdowy
oraz ewidencji prowadzonej przez Ptezydenta Miasta Bialegostoku;
2) w wersji elektronicznej, jako skan w generatorze Witkac.pl:
- statut organizacji.

w

z
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W przlpadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii ka2da strona zal4cznika powinna
by6 potwierdzona za zgodno6i z oryginalem przez osoby do tego uprawnione.

9. Odrzuceniu

podlega.j4 oferty:
zloaone na drukach innych niz okreslone

l)
w $ 5 ust. 6 i niezlozone w systemie Witkac.pl;
2) zlo2one na zadanie niesp6jne z warunkami konkursu;
3) niepodpisane przez osoby uprawnione;
4) zlo2one po terminie;
5) zlo2one ponad liczbg okeSlonq w $ 5 ust. 7;
6) bez zal4cznik6w okeSlonych w g 5 ust. 8;
7) zloZone przez podmiot, kt6ry w celach statutowych nie ma zapisanej dzialalnoSci statutowej
w zakresie wypoczynku dzieci i rrlodzie?y;
8) niespelniaj4ce wymogu wkladu wlasnego oferenta, okreSlonego w ogloszeniu
konkursowym.
10. Nie przewiduje sig uzupelniania brak6w formalnych ofert.

POUCZENIE:
Wypoczynek moze sig odbyd wyi4cznie po umieszczeniu jego zgloszenia w bazie wypoczynku,
kt6rq prowadzi minister wladciwy do spraw o6wiaty i wychowania.
Zgodnie z art. 96a ust 1 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie odwiaty (Dz. tJ. z 2020 r.
poz. 1327 ze zm.), kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgloszenia
w ww. bazie podlega karze grzywny.

s6.

Termin, kryteria i tryb dokonywania n?boru ofert
1. Prezydent Miasta Bialegostoku
Konkursow4.

w celu zaopiniowania

zloionych ofert powoluje KomisjE

2. Sktad Komisji Konkursowej oraz zzsady jej pracy okedla z^rz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

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

rl

,rl

Kryteria oceny ofe(

lp.
I

Skala
ocen

Liczba
przyznanych
punkt6w

MozliwoSi realizacji zadania publicznego przez oferenta:

) posiadanie/zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej ;
2) doSwiadczenie oferenta w realizacji zadari publicznych zgodnych
z rodzajem zadania wskazanym w ogloszeniu konkursowym.
I

2

)

0-l0

Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego
zakresu rzeczowego:
1) sp6jnoSi kalkulacji kosa6w z opisem rzeczoryrn;
2) adekwatnoSi wnioskowanej dotacji do planowanych dzialan;
0 - 15
3) prawidlowoS6 wyliczeri, opisu pozycji koszorysu oraz przyjgtych
w kalkulacj ijednostek miary i cen jednostkowych.
Proponowana jakoSi uykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent bgdzie
realizowal zadanie publiczne:

l)

4

)
6

opis zadania: rzetelny i wyczerpuj4cy zawieraj4cy informacje
o grupie docelowej, miejscu realizacji zadalia, sposobie realizacji
potrzeb;
2) kwalifikacje kadry, przy udziale kt6rej oferent bgdzie realizowal
zadanie;
3) ocena zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
oraz sposobu monitorowania re z\ltal6v't l2r6dla informacj i
o osiqgnigciu wskaZnika, w tym:
a) liczba uczestnik6w objgtych projektem,
b) liczba dni organizowanego wypoczynku,
c) atrakcyjnoSi ir6znorodnodi form spgdzania czasu wolnego.

0-35

WysokoS6 planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych
wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych z innych 2rodel na realizacjg
zadania publicznego.

0 -20

Planowany przez oferenta wklad osobowy, w tym Swiadczenla
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w organizacji pozarz4dowej.
Ocena realizacji zadan publicznych w przypadku oferenta, kt6ry
w latach poprzednich realizowal zlecone zadania publiczne, w tym
rzetelnoSi i terminowoii oraz spos6b rozliczenia Srodk6w otrzymanych
na ten cel irodk6w.

0

-

10

0-10
100

Razem

4. Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re bgdq ocenione najwyzej pod
wzglgdem merforycznym, pod warunkiem, 2e w wyniku oceny merytorycznej liczba
uzyskanych punkt6w nie bgdzie ni2sza ni2 70 na 100 punkt6w mozliwych do uzyskania.

5. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji ijej wysokoSci
podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarzqdzenia. Mozliwe jest dofinansowanie
wigcej ni2 jednej oferty.
6. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie po2niej, niz w ci4gu 30 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert. MoZliwe jest dokonywanie rozstrzygnigt w kilku etapach.
7. Decyzja o przyznaniu dotacj nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu przepis6w
kodeksu postgpowania administracyjnego i nie przysluguje od niej odwoianie.

i

h4

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

ofert bez podani a przyczyny.
9. Informacja o rozstzygniQciu konkursu zawierai4ca wykaz podmiot6w, nazwg zadania
publicznego oraz wysokos6 przyznanych srodk6w publicznych zostanie zatnieszczona
na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 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 or}a,
administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert oiaz w roku
poprzednim i rwiqzanych z nimi kosztach
1.

w

roku 2020 na organizacjg wypoczynku dzieci

i

mlodziezy wydatkowano kwotg

-

124 194,27 zl, z czego na organizacjg wypoczynku zimowego dzieci i miodzie2y wydatkowano
kwotg w wysokodci 53 543,61 zl, natomiast na organizacjg wypoczynku letniego 70650,66 zl.

2. W roku 2021 nie wydatkowano

Srodk6w w tym zakresie.

$8.

Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza sig na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego
w Biaiymstoku, ul. Slonimska l, na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
na stronie Biuletynu Informacj i Publicznej oraz na platformie Witkac.pl.

$e.
Informacje telefoniczne ws. konkursu mo2na uzyskai w Departamencie Edukacji Urzgdu
Miejskiego w Biaiymstoku, tel. (85) 869-63-50 - cz9d6 meryrorycma, tel. (g5) g69-63-g2
- czgit
finansowa.
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