Załącznik do Zarządzenia Nr 9/16
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 19 stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ROKU 2016 W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY
I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w roku 2016 na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice.
Łączna kwota dotacji o którą wnioskowały organizacje pozarządowe – 114 000,00 zł
Kwota przeznaczona na wsparcie zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizowanego Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na
rok 2016 – 114 000,00 zł
Zestawienie ofert przyjętych do realizacji:
Zadanie 1.
„Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie
świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych
marginalizacją społeczną”.
Lp.
1.

Nazwa Organizacji
Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio
Koło Nr 1
ul. Mickiewicza 37
43-502 Czechowice-Dziedzice

przyznano
94 000,00 zł

Zadanie 2.
„Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla
Dorosłych Dzieci Alkoholików(DDA)”.
Lp.
1.

Nazwa Organizacji
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż,
ul. Mostowa 1
43 – 300 Bielsko – Biała

przyznano
20 000,00 zł

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2016 r. wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty zostały
przyjęte do realizacji.
UZASADNIENIE:
Przyjęte do realizacji oferty spełniają wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteria określone w ogłoszeniu
konkursowym określonym w zarządzeniu Nr 242/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 17 grudnia
2015 r.
Przyznane dotacje umożliwią prawidłową realizację zadań publicznych.
Przy wyborze realizatorów zadania oraz przy ustalaniu proponowanych wysokości dofinansowania
zadań, brano pod uwagę następujące kryteria:


zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym












ogłoszeniu,
jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,
objęcie programem w miarę możliwości jak największej liczby mieszkańców Gminy
Czechowice-Dziedzice,
możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację,
posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji
określonych programów,
posiadane zasoby materialne i kadrowe,
rzetelność kalkulacji kosztów zadania (ze względu na ich celowość, oszczędność oraz
efektywność wykorzystania),
wkład własny (finansowy – wymagany udział własny – minimum 10 % kosztu całego
zadania i pozafinansowy) oferenta,
analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel
środków,
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
ewentualne rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu
terytorialnego.

Ponadto stosowano się również m.in. do poniższych zapisów ogłoszenia konkursowego:
1. Dotacja nie może zostać przyznana na zadania nie związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom
i patologiom społecznym.
2. Burmistrz Czechowic-Dziedzic przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności –
dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość wybrania kilku ofert dla danego zadania, złożonych przez różnych
oferentów. W takim przypadku kwota dotacji zostanie podzielona pomiędzy kilku oferentów.

Czechowice-Dziedzice, dn. 19.01.2016 r.

