
 

1 

 
Załącznik Nr 1  

                                                                                                  do Uchwały Nr 178/512/2018 
                                                                                                  Zarządu Powiatu Wielickiego  
                                                                                                  z dnia 28 maja 2018 roku. 
 

                                                                                                                             
Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza  otwarty  konkurs  na realizację zadania 

publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji 

zawodowej w okresie od  01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających 

z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 

uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2018 w 

ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna 

integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 

 

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami zamieszczono na stronie 

internetowej www.wieliczka.pl.  

 

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone dopiskiem „Konkurs – „Krok do 

aktywności”, należy składać w wersji papierowej osobiście lub listownie do dnia 

20.06.2018 roku do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu) w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12.  

Do dnia 27.06.2018 roku po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, Zarząd Powiatu 

Wielickiego podejmie w formie uchwały decyzję o wyborze podmiotu.   

Informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie niezwłocznie  po dacie podjęcia 

stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Wielickiego w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej www.wieliczka.pl. oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Wieliczce.                                                          

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami w sprawie konkursu: Pani Aneta Wróbel 

– tel. 12/289-34-80.  

1. Konkurs realizowany jest w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Do konkursu mogą przystąpić organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową                  

w przynajmniej jednym zakresie wymienionym poniżej:   

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

2. Realizacja zadania publicznego Powiatu Wielickiego przez podmioty do tego 

uprawnione w ramach w/w konkursu zlecana jest w formie powierzenia 

wykonania zadania publicznego. 

3. W okresie trwania umowy wydatki związane z realizacja zadania będą 

pochodziły z dotacji Powiatu Wielickiego.   

http://www.wieliczka.pl/
http://www.wieliczka.pl/
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4. Decyzję o wyborze ofert podejmie Zarząd Powiatu Wielickiego po zaopiniowaniu 

złożonych wniosków przez komisję konkursową, która je oceni na podstawie 

złożonych przez oferentów dokumentów tj.:  

a) oferty, która  musi być zgodna z wzorem określonym Rozporządzeniu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1300), 

b) aktualnego statutu lub innego dokumentu potwierdzającego działalność 

statutową składającego wniosek,  

c) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie 

podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w 

rejestrach prowadzonych przez Powiat Wielicki), 

d) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: 

umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego 

wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie, 

e) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, 

określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania 

publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Powiatu Wielickiego, 

f) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut, 

g) do oferty można dołączyć posiadane rekomendacje uzyskane od jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych podmiotów. 

5. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. w przypadku załączników 

składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być 

potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą przez osoby 

uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, 

każda strona załącznika musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z 

zaznaczeniem pełnionej funkcji. Nieprawidłowo przygotowane załączniki 

spowodują odrzucenie oferty      z przyczyn formalnych. 

6. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i 

KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: 

podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a 

w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji 

w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem 

funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy 

parafowanie dokumentu. 

7. W przypadku wystąpienia w ofercie oczywistych błędów rachunkowych lub 

pisarskich oferta może podlegać uzupełnieniu bądź korekcie, zatwierdzonej 

przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Trzydniowy termin 

uzupełnienia lub korekty liczony będzie od dnia wydania opinii  z oceny 

formalnej. 

8. Zarząd Powiatu Wielickiego przewiduje możliwość unieważnienia konkursu  

w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie 

spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i w  Regulaminie 

konkursu.   
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                                                                                                                                Załącznik Nr 2  
                                                                                                                                do Uchwały Nr ….. 
                                                                                                                                Zarządu Powiatu  
                                                                                                                                Wielickiego  
                                                                                                                                z dnia …….. 
 

 

Regulamin otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej         

w okresie od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających z 

indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników 

projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2018 w ramach 9 Osi 

Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 

 

 

Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie: 

 

 Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz. 450) 

 Warunki – warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Wielickiego w 2017 roku. 

 Oferent – podmiot, który ubiega się o zlecenie realizacji zadania na podstawie 

art. 3 ust. 2 i ust. 3 cytowanej po wyżej ustawy. 

 Zleceniobiorca – podmiot, z którym została zawarta umowa na realizację 

zadania publicznego. 

 Zleceniodawca -  Powiat Wielicki, jednostka zlecająca realizację zadania,  

poprzez przyznanie dotacji. 

 Niefinansowy wkład osobowy  - nieodpłatny koszt pracy społecznej 

niezbędnej przy realizacji wnioskowanego zadania (w tym praca 

wolontariuszy).  

 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego – działalność statutowa, za 

którą organizacja pozarządowa i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 

ustawy nie pobierają od uczestników zadania wynagrodzenia (wpłat, opłat). 

Zakres działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej nie może odnosić się do 

tego samego przedmiotu działalności. 

 

§ 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej 

realizacji zadania tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od  

01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i 

indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, 

realizowanego w roku 2018 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, 

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

2. Konkurs realizowany będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2018 

poz. 450). 

3. Uprawnionymi do udziału w konkursie są oferenci, o których mowa w § 3 ust. 2                  

i ust. 3 przywołanej ustawy i którzy prowadzą działalność statutową w przynajmniej 

jednym zakresie wymienionym poniżej:   

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy          

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

oraz w swojej działalności stosują się do obowiązku  prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej 

zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 

września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 395 z 

późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 

księgowych. 

 

 

§ 2 

 

CEL  KONKURSU I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 
 

1. Celem konkursu jest aktywne włączenie 13 osób niepełnosprawnych 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych, poprzez poprawę oraz 

wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.  

2. Podejmowane działania muszą być ukierunkowane na realizację programów 

aktywizacji zawodowej dla grupy osób, o której mowa w pkt 1. z 

wykorzystaniem różnorodnych instrumentów. 

3. Stosowane inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia muszą wynikać 

z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji  13 

niepełnosprawnych uczestników projektu, które zobowiązuje się przeprowadzić 

i przekazać w formie pisemnej Zleceniodawca w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy o realizacje zadania.  

4. Przez instrumenty aktywizacji zawodowej rozumie się: praktyki zawodowe, 

staże, wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, zatrudnienie 

wspierane oraz inne usługi ułatwiające adaptacje pracownika w środowisku 

pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia 

umożliwiające nabyci, podniesienie lub zmianę kwalifikacji. 

5. Wszystkie podejmowane działania muszą uwzględniać indywidualne możliwości 

osoby niepełnosprawnej w tym np. możliwość szkolenia w miejscu 

zamieszkania. 

 

§ 3 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADANIA 

 

nazwa wskaźnika j.m.  rok  
liczba osób z niepełno sprawnościami, objęta wsparciem              w 

projekcie. 

osoba 13 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu 

osoba 6 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy po opuszczeniu projektu. 

osoba 3 

*liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na 

własny rachunek. 

osoba 2 

§ 4 

 

FORMY ZLECANIA ZADANIA 

 

1. Realizacja zadania publicznego Powiatu Wielickiego przez podmioty do tego  

    uprawnione w ramach w/w konkursu zlecana jest w formie powierzenia wykonania  

     zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

2. Środki finansowe zostaną przyznane oferentowi, którego oferta zostanie wybrana   

     w drodze konkursu. 

 

§ 5 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 

 

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 wynosi 

 80 000,00 zł, w tym co najmniej 10 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na 

uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym biorące udział w projekcie.   

2. Środki finansowe zostaną przekazane podmiotowi uprawnionemu,  którego  oferta  

będzie wyłoniona w drodze w/w konkursu.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Zarząd Powiatu Wielickiego do dnia ….......... 

2018 roku, po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez komisję konkursową,                

o której mowa  w § 18  niniejszego Regulaminu. 

  

 

§ 6 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów 

Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077). 

2. Dotacja może być przyznana tylko na  realizację zadania tj.  na realizowanie 

różnych form aktywizacji zawodowej wynikających z indywidualnych diagnoz                           

i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 niepełnosprawnych uczestników projektu 

”Krok do aktywności”.  

3. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na dofinansowanie zarejestrowanej 

działalności gospodarczej. 

 

§ 7 
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OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZLECENIOBIORCY 

 

1. Podczas realizacji zadania Zleceniobiorca powinien umieścić na materiałach 

promocyjnych informację, że zadanie jest realizowane na zlecenie Powiatu 

Wielickiego lub zamieścić logo Powiatu Wielickiego. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić na wszystkich dokumentach i materiałach 

promocyjnych: 

a) znak Unii Europejskiej,  

b) znak Funduszy Europejskich  

c) herb lub oficjalne logo promocyjne województwa małopolskiego. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania, że projekt realizowany jest przy 

udziale dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do eksponowania przez cały okres realizacji 

projektu plakatów informacyjnych dostarczonych przez Zleceniodawcę bezpłatnie.  

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o 

ile posiada taką stronę) informacji o projekcie w sposób zgodny z wymaganiami 

zamieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

6. Działania wymienione w ust. 1 powinny zostać przez Zleceniobiorcę 

udokumentowane, a materiały informacyjne: zdjęcia, zrzuty ekranu, wycinki z 

prasy itp. powinny zostać dołączone do sprawozdania z realizacji zadania. 

7. Zadanie, o którego realizację planuje Zleceniobiorca powinno mieć tytuł 

„Aktywizacja zawodowa w roku 2018 w ramach projektu Krok do 

aktywności”  

 

 

§ 8 
 

DANE OSOBOWE 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy ze Zleceniodawcą 

dotyczącej powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w 

imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, w związku z realizacją 

niniejszego projektu. 

2. Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki 

przetwarzania danych osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach 

przetwarzania danych osobowych znajdujących się w umowie dofinansowania w 

aktualnym brzmieniu zawartej między Zleceniobiorcą i Małopolskim Centrum 

Przedsiębiorczości.  

 

 

§ 9 
 

PRAWA AUTORSKIE  
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zawarcia ze Zleceniodawcą odrębnej umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach 
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Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. 

Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek 

Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca akceptuje fakt, iż Zleceniodawca zawrze z Małopolskim Centrum 

Przedsiębiorczości w Krakowie odrębną umowę przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym 

udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. 

3. W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących 

m.in. opracowanie utworu, Zleceniodawca zobowiązuje się do uwzględnienia w 

umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej na Beneficjenta autorskie prawa 

majątkowe. 

Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, są sporządzane z poszanowaniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 880) 
 

 
§ 10 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego będzie rozliczana zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą 

umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym 

w ofercie. 

3. Wszystkie stwierdzone uchybienia w trakcie realizacji zadania wpływać będą na 

ogólną ocenę oferenta.   

4. Zleceniobiorca  ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają 

w związku z realizacją Projektu. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z 

realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po 

złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto 

ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. 

 

 

§ 11 

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

 

1. Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania będą uznane za kwalifikowane,        

o ile:  

1) są niezbędne dla realizacji zadania i został poniesiony w związku z jego 

realizacją; 

2) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem 

zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

3) są efektywne;  

4) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie na realizację 

zadania i prawidłowo udokumentowane; 
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5) zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie zadania;  

2. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. 

bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zamówień publicznych, 

istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej 

poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zleceniodawcy 

lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań 

ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. 

3. Do wydatków niekwalifikowanych, które nie mogą być pokryte z dotacji zalicza się: 

1) podatek od towarów i usług, jeżeli może on zostać odliczony w świetle 

przepisów ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221) 

2) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań; 

3) koszty kar, grzywien i procesów sądowych; 

4.  Koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi oferent. 

 

 

§ 12 

 

OKRES KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW 

 

1. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione po podpisaniu umowy 

na jego realizację, zgodnie z terminem realizacji zadania.   

2. Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura – sporządzona zgodnie            

z ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. oraz 

rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 106o-106Q ww 

ustawy lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz            

z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności. 

3. W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy porozumienie 

pomiędzy wolontariuszem a beneficjentem, określające zakres, sposób i czas 

wykonania świadczeń wolontariuszy oraz protokół potwierdzający wykonanie zadań 

w projekcie , zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko 

wolontariusza, datę i miejsce świadczenia pracy, wymiar godzinowy, szacunkową 

wartość realizowanych zadań, zakres realizowanych zadań oraz uzasadnienie ich 

związku z projektem jak również uzasadnienia obliczenia wartości oraz podpis 

wolontariusza i beneficjenta. 

4. Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania są uznane za kwalifikowane o ile:  

a)  zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w zawartej  

umowie, 

b)  są niezbędne dla realizacji zadania, a więc mają bezpośredni związek 

    z celami zadania,  

c) są efektywne i konkurencyjne tj. nie są zawyżone w stosunku do cen  i stawek 

rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami,                 

w    szczególności osiągania wysokiej jakości za określoną cenę, 

d) zostały faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane, fakturami lub 

rachunkami,  

e) zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu  

f) są zgodne ze szczegółowymi zasadami opisanymi w regulaminie konkursu,  
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g) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego, w szczególności  

    z ustawą z dnia 29 stycznia 2004   Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.),  

5. Wszystkie faktury/rachunki wystawione i opłacane niezgodnie z warunkami 

zawartymi w ust. 1 i 2 nie będą uznane w rozliczeniu. 

 

§ 13 

 

ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU 

 

1. Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów  z dokładnością do pełnego 

złotego w podziale na: koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania i inne koszty:  

a) Koszty merytoryczne - to koszty realizacji poszczególnych działań, które 

oferent zamierza realizować w ramach projektu, a które są bezpośrednio 

związane  z celem realizowanego zadania. 

b) Koszty obsługi w tym koszty administracyjne – to koszty związane                           

z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym, w tym 

obsługa finansowa realizowanego zadania. 

Koszty obsługi zadania publicznego kwalifikują się do dofinansowania (stanowią 

wydatki kwalifikowane), pod warunkiem, że: nie zawierają wydatków 

pokrywanych w ramach innych pozycji budżetowych (nie zostały uwzględnione 

w kosztach merytorycznych); nie są finansowane z innych źródeł. 

c) Inne koszty – to np. koszty promocji i wyposażenia. Z dotacji nie może być 

finansowany zakup środków trwałych. 

2. Oferent nie jest zobowiązany do wykazania się własnym wkładem finansowym oraz 

niefinansowym wkładem osobowym. Własny wkład finansowy stanowi sumę 

środków własnych oferenta, środków wnioskowanych z innych źródeł.  

3. Wysokość ewentualnego własnego wkładu finansowego i niefinansowego oferenta 

będzie brana pod uwagę przy ocenie merytorycznej zadania.  

4. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

§ 14 

REALIZACJA WYDATKÓW  

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania aktualnej wersji Wytycznych 

programowych Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014 – 2020 w zakresie 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach projektu. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania aktualnej wersji Wytycznych w 

zakresie płatności - Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 

2014 – 2020, w tym w szczególności w zakresie stosowania minimalnego wzoru 

opisu dokumentu krajowego. 

 

 

§ 15 

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI 
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1. W przypadku nieosiągnięcia celu Projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu 

lub rezultatu bezpośredniego w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie, 

Zleceniodawca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków w ramach 

Projektu za niekwalifikowalne. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona 

jest od stopnia niezrealizowania celu Projektu. 

2. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników określonych w niniejszym regulaminie 

przewiduje się następującą minimalną wartość kosztów niekwalifikowanych:  

nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość  Wartość 

kosztów 

niekwalifk

owanych  

liczba osób z niepełno sprawnościami, objęta 

wsparciem              w projekcie 

osoba 13 2% 

wartości 

dotacji  za 

każdą 

osobę 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu projektu 

osoba 7 3% 

wartości 

dotacji  za 

każdą 

osobę 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy po opuszczeniu projektu. 

osoba 3 3,5 %  

wartości 

dotacji za 

każdą 

osobę 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, pracujących po 

opuszczeniu programu łącznie z pracującymi 

na własny rachunek. 

osoba 2 20 % 

wartości 

dotacji  za 

każdą 

osobę  

3. Uznanie wydatków za niekwalifikowane powoduje konieczność zwrotu całości lub 

części dofinansowania wraz z odsetkami, naliczonymi jak dla zaległości podatkowych 

od dnia przekazania środków na rachunek Zleceniodawcy, na zasadach określonych w 

ustawie o finansach publicznych. 

§ 16 

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT 
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1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadania jest złożenie 

oferty na prawidłowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w „Rozporządzeniu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 

2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest listowne lub  osobiste złożenie przez 

oferenta w terminie do .......... 2018 roku do godz. 10.00, oferty  w 

zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs – Krok do aktywności” 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12. 

4. Za dochowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 uważa się datę i godzinę 

wpływu oferty  do PCPR potwierdzoną pieczęcią wpływu. 

5. Oferenci mają obowiązek zapoznać się z załącznikami do niniejszego 

Regulaminu  (wzór oferty, ramowy wzór umowy, wzór sprawozdania) 

6. Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację projektów, które 

rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 marca 2017 r. a kończyć się będą nie 

później niż 31 grudnia 2017 r. 

   

 

§ 17 

 

ZASADY, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ  

TERMIN DOKONANIA ICH WYBORU 

 

OCENA FORMALNA 

 

1. Złożone oferty są oceniane pod względem formalnym przez zespół projektowy   

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. 

2.  Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty. 

3. Oferta uznana zostanie za kompletną, jeżeli dołączono do niej prawidłowo 

przygotowane, wszystkie wymagane załączniki.  

Załączniki do oferty: 

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają 

obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach 

prowadzonych przez Powiat Wielicki), 

b) aktualny statut lub inny dokument potwierdzający działalność statutową 

składającego wniosek,  

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę 

partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy 

lub niefinansowy w zadanie, 

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą 

zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób 

reprezentacji podmiotów wobec Powiatu Wielickiego, 

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut, 

f) do oferty można dołączyć posiadane rekomendacje uzyskane od jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych podmiotów. 
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4.   Podmiot składający w konkursie więcej niż jedną ofertę, dostarcza komplet  

wymaganych załączników tylko do jednej oferty, wskazując jednocześnie  

w pozostałych ofertach w pkt „Załączniki i ewentualne referencje”, tytuł oferty, 

do której został dołączony komplet wymaganych załączników). Brak takiej 

informacji spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych (brak 

wymaganych załączników). 

5. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. w przypadku załączników 

składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być 

potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą przez osoby 

uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, 

każda strona załącznika musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem                    

z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 

6.   W przypadku nie dopełnienia formalności wymienionych w ust. I.3 i I.4 tj. 

oferty nie zawierające kompletu załączników lub wymaganej informacji 

– zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku określonym w 

ust. I.5 dopuszcza się możliwość uzupełnienia brakujących opisów w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia oferenta. 

7.   Oferta, aby została uznana za prawidłową musi spełniać następujące warunki: 

a) oferent jest uprawniony do udziału w konkursie; 

b) oferta musi być złożona na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik  

nr 1 do Regulaminu; 

c) oferta złożona jest w określonym w Regulaminie terminie; 

d) zadanie jest zgodne z celem i założeniami konkursu; 

e) oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową oferenta 

(nieodpłatną lub odpłatną); 

f) oferent nie wnioskuje o pokrycie kosztów działalności gospodarczej.  

W przypadku, gdy oferent wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, należy 

bezwzględnie wypełnić w ofercie pozycje z wyciągu KRS dotyczące numeru 

wpisu i zakresu działalności gospodarczej; 

g) oferta jest czytelna, tzn. zaleca się, aby wypełniona została maszynowo, 

komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości; 

h) termin realizacji zadania jest zgodny z terminem określonym  

w Regulaminie;  

i) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów 

rachunkowych; 

j)  koszty i procentowe wskaźniki zostały podane z dokładnością do pełnego 

złotego; 

k) kosztorys zadania (ze względu na rodzaj kosztów) uwzględnia sposób ich 

kalkulacji (należy podać odpowiedni rodzaj miary oraz ilość jednostek, np.: 

umowa o dzieło/zlecenie, usługa); 

l) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione i opatrzona ich pieczątkami 

imiennymi (nie wystarcza parafowanie dokumentu). W przypadku braku 

pieczątek imiennych, należy wpisać funkcję, jaką pełni dana osoba; 

m) oferent nie wnioskuje o pokrycie z dotacji kosztów niekwalifikowalnych 

wyszczególnionych w Regulaminie. 

  

§ 18 
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ZASADY, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ  

TERMIN DOKONANIA ICH WYBORU 

 

OCENA MERYTORYCZNA 

 

1. Zarząd Powiatu Wielickiego, ogłaszając otwarty konkurs ofert, w celu zaopiniowania 

złożonych ofert, powoła w drodze uchwały komisję konkursową. 

2. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym przekazane zostaną do zaopiniowania 

przez komisję konkursową, która dokona oceny merytorycznej  

i przedstawi Zarządowi Powiatu Wielickiego wykaz ofert rekomendowanych do 

uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego w dziedzinie wymienionej 

w § 1 ust. 1 Regulaminu oraz wykaz ofert, którym nie udziela rekomendacji do 

otrzymania dotacji. 

3. W skład komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. d ustawy, wejdą osoby 

wskazane przez organizacje pozarządowe (z wyłączeniem osób wskazanych 

przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie), które zostaną 

wybrane przez Zarząd Powiatu Wielickiego na podstawie deklaracji 

zgłoszeniowych znajdujących się w ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wieliczce. 

4. Komisja konkursowa składać się będzie z 6 osób w tym dwie wskazane przez 

organizacje pozarządowe.   

5. W skład komisji konkursowej mogą zostać dodatkowo powołani z głosem 

doradczym eksperci, którzy: 

a) w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali  

w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą, 

b) nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy, 

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

ich bezstronności.   

6. Członkowie komisji konkursowej, w celu uniknięcia uzasadnionych wątpliwości, co 

do ich bezstronności, przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert otrzymają 

do wypełnienia deklaracje udziału oraz wykaz organizacji/podmiotów, które 

złożyły oferty w konkursie. 

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu 

komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

8. Komisja konkursowa kończy działalność w dniu rozstrzygnięcia konkursu bez 

konieczności podejmowania odrębnej uchwały w tym przedmiocie. 

9. Komisja konkursowa, na podstawie art. 15 ust. 2 lit. da ustawy, może działać bez 

udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli: 

 a) żadna organizacja pozarządowa nie wskaże osób do składu komisji 

konkursowej, 

b)  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,   

c) wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegać będą wyłączeniu na 

postawie ust. 3 (tj.: art. 15 ust. 2 lit. d ustawy) i na podstawie art. 24 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).  

 

 

§19 
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KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ. 

 

1. Kryteria oceny merytorycznej: 

 

Lp. Nazwa 

wskaźnika 
Opis kryterium Punktacja 

1. 

 

Ocena 

możliwości 

realizacji 

zadania przez 

oferenta 

 

 

 
30 

punktów 

Aktualnie posiadane zasoby kadrowe i kwalifikacje 

zawodowe osób, przy udziale których będzie realizowane 

zadanie. 

0-10 

Aktualnie posiadane zasoby rzeczowe, w tym lokalowe          

i dydaktyczne niezbędne w realizacji zadania.  
0-10 

Doświadczenie w: 

 udzielaniu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej          

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem                

z pracy; 

0-5 

Posiadanie rekomendacje dla podmiotu i partnerów, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, 

innych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów. 

0-5 

2. 

 

 

 

 

Ocena projektu 

 

 

 50 

punktów 

Powiatowy charakter projektu. 0-10 

Spójność celów realizacji zadania z zapisami regulaminu 

konkursu. 
0-10 

Planowane rezultaty, trwałość osiągniętych efektów. 0-10 

Ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim 

okresie przez Powiat Wielicki (rzetelność, terminowość          

i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków). 

0-10 

Ocena możliwości realizacji wnioskowanego zadania przez 

oferenta, który do tej pory na realizację zadań nie otrzymał 

dotacji z Powiatu Wielickiego.  

0-10 

2. 

Opis 

planowanych 

działań 

 30 

punktów 

Rzetelny, realny opis planowanych działań. 0 - 10 
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i budżet 

zadania 

Realność i klarowność kalkulacji kosztów. 0 - 10 

Wysokość własnego wkładu finansowego i środków 

pozyskanych z innych źródeł. 
0 – 10  

  Suma  110 

 
2. Konkurs  wygra oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczanych na 

podstawie kryteriów określonych w ust. 1.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 6 dni od upłynięcia terminu składania 

ofert, określonego w § 16 ust. 3 Regulaminu. 

4. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu 

Wielickiego w formie uchwały. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się do niej 

trybu odwołania. 

 

5. Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

konkursu: w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wieliczce. 
 
 

 

 

§ 20 

 

ZMIANA TREŚCI UMOWY ZAWARTEJ  

NA REALIZACJĘZADANIA 

 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w drodze aneksu.  

2. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian wymagających sporządzenia 

aneksu do umowy, na etapie składania sprawozdania końcowego z realizacji 

zadania.  

 

§ 21 

 

ROZLICZENIE ZADANIA  I SPRAWOZDANIE Z JEGO REALIZACJI. 

 

1. Rozliczając poniesione wydatki, Zleceniobiorca nie może przekroczyć łącznej kwoty 

wydatków wynikających z zatwierdzonego umową budżetu zadania.   

2. Oferent zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia  sprawozdania z wykonania 

zadania w terminie określonym w umowie. Wzór  sprawozdania stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3. Złożone sprawozdanie musi być zgodne z  wzorem określonym w 

„Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 

sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) lub aktualnym na dzień 

złożenia sprawozdania wzorem określonym zgodnie z Ustawą  z dnia 15 

września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U.2017 poz. 1909).  

4. Sprawozdania z wykonania zadania są weryfikowane przez zespół projektowy.  
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5. W przypadku uchybień Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia korekty 

sprawozdania i/lub dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

4. W przypadku braku uchybień lub po ich usunięciu w sprawozdaniu, Zleceniodawca 

zostaje  powiadomiony o przyjęciu, zaakceptowaniu i rozliczeniu zadania. 

 

 

§ 22 

 

KONTROLA ZADANIA 

 

1. Zarząd Powiatu Wielickiego zlecając zadania publiczne ma prawo dokonywać 

kontroli i oceny realizacji zadań obejmującej w szczególności stan realizacji, 

efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadań, prawidłowość wykorzystania 

środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

2. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i 

po jego zakończeniu – na podstawie przedstawionych dokumentów. 

3. Prawo do przeprowadzenia kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom 

reprezentującym Zleceniodawcę zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w 

miejscu realizacji zadania. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości 

realizacji Projektu dokonywanej przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

w Krakowie oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia – w zakresie 

wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

5. W trakcie kontroli Kontrolujący ma w szczególności prawo do: 

a) swobodnego poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez 

obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej 

ochronie z uwagi na tajemnicę państwową; 

b) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z 

działalnością podmiotu kontrolowanego, w zakresie dotyczącym kontroli (z 

zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem); 

c) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych 

podmiotu kontrolowanego, w zakresie dotyczącym kontroli; 

d) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie 

dotyczącym kontroli; 

e) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od zleceniobiorcy w sprawach 

dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych 

czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w informacji 

pokontrolnej kierowanej do Zleceniodawcy i/lub Zleceniobiorcy); 

f) wglądu do dokumentów, na podstawie których wyliczany jest wkład własny; 

g) zabezpieczania materiałów dowodowych; 

h) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których 

prawdziwość potwierdza Zleceniobiorca; 

i) sprawdzania przebiegu określonych czynności w zakresie dotyczącym 

kontroli; 

j) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach; 

k) przyjmowania oświadczeń. 

6. W wyniku kontroli opisanej w pkt. 4 informacja pokontrolna kierowana jest 

bezpośrednio do Zleceniodawcy, który następnie przekazuje ją Zleceniobiorcy 

wraz z wnioskiem o ustosunkowanie się do jej zapisów.  

 

§23 

 

INFORMACJA STATYSTYCZNA 
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W roku 2016 Powiat Wielicki zlecił 1 zdanie o podobnym zakresie o wartości 52 000,00 

zł, a w roku 2017 1 zadanie o podobnym zakresie o wartości 63 200,00 zł 
 


