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Treść
Zarządzenie Nr 0050.308.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 czerwca 2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu na rok 2021 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art.
11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.
zm.) i Uchwały Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020
roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na
rok 2021.
§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn
na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie
placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży.

§2
Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 2
czerwca 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.308.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z
zakresu polityki społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa,
macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych
rodziców, kobiet w ciąży
1. Rodzaj zadania:
Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
1. Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka
Prowadzenie na terenie Cieszyna w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku, przez 7 dni w tygodniu, placówki dla samotnych rodziców, kobiet w
ciąży, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca
2005 roku w sprawie domów matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
obejmującej 4 miejsca dla osób dorosłych i 6 miejsc dla dzieci z terenu gminy

Cieszyn.
Rozporządzenie określa standard podstawowych usług świadczonych przez domy
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
50.000,00 zł
3. Zasady przyznawania dotacji:
1. Gmina Cieszyn zleci realizację zadań publicznych w formie wsparcia realizacji
zadania i udzieli na ten cel dotacji.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego:
a. wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów
realizacji zadania,
b. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji
zadania ze środków finansowych własnych, środków finansowych z innych
źródeł oraz wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, przy czym minimum 5%
ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu
finansowego,
c. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami
kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie
uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o
więcej niż 20%.
2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez
podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu.
Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co
będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie
przyznana dotacja.
3. Podmiot, któremu gmina Cieszyn zleci realizację zadania zobowiązany będzie do
ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie, w
zakresie kierowania osób do placówki.
4. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa zdrowotnego osób uczestniczących w zadaniu oraz realizatorów
zadania, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wzmożonego reżimu
sanitarnego, a także przestrzegania i stosowania procedur i zaleceń wydanych
przez odpowiednie służby i organy państwa (w szczególności Wojewodę
Śląskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego).
4. Burmistrz Miasta Cieszyna odstępuje od wymogu składania dodatkowych
informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w
punkcie III.6 wzoru oferty, określonej w formie załącznika do Rozporządzenia
Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane w okresie
od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez 7 dni w tygodniu.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
ogłoszeniu, umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności:
miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków
publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze
środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i
podsumowujących zadanie.
6. Termin składania ofert:
Oferty składać należy w terminie do dnia 23 czerwca 2021 roku, do godz. 15.00,
na druku zgodnym z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez
platformę elektroniczną www.engo.org.pl, z równoczesnym dostarczeniem
podpisanego, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji, potwierdzenia
złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, które
generuje się w systemie składania ofert po jej złożeniu, w terminie określonym w
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
W przypadku potwierdzeń złożenia oferty wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu
oferty do Urzędu.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
a. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 30 czerwca 2021 roku;
b. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy
rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową;
c. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria, określone w karcie oceny
ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.
Zadania z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
zrealizowane przez gminę Cieszyn w roku 2020 na kwotę 100.000,00 zł:
a. Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - 100.000,00 zł (dotacja)
Zadania z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
zrealizowane przez gminę Cieszyn w roku 2021 na kwotę 50.000,00 zł:
a. Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - 50.000,00 zł (dotacja)
Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiewicz

Komisję Konkursową powołano Zarządzeniem nr 0050.339.2021 Burmistrza Miasta
Cieszyna z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z
zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok
2021 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek
dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży

Rozstrzygnięto Zarządzeniem nr 0050.371.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia
30 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2021 - ochrona rodzicielstwa,
macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców,
kobiet w ciąży
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