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Burmistrza Miasta Jqdrzej owa

z dni a -*. 5.,. ij.í.' "ilt: 
: ;

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjp zadaí publicznych zleconych

przez gming organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom w zakresie

p rofi laktyki i p rzeciwd zialanit patolo gi om s polecznym'

Napodstawiear t . l3us t lus tawy zdn ia24krv ie tn ia2003rodz ia la lnosc i  po l tkupub l icznego iowo lon tar iac ie (Dz 'UNr96 '

poz.gl3 ze zm) oraz \ 7 zalqcznikanr I do uchwaly nr Nr XXVIII/249104 Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia9 grudnia

2004r w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Jgdrzejów na rok 2005 z orgmizacjami pozarz4dowymi oraz

innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosó po2ytku publicznego i uchwaly Nr XXX/278/05 Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnia24lutego 2005r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi4zl'wania problemÓw alkoholowych na rok 2005

zarzqdza sig, co nastqPuje:

$ l

oglaszasiE otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaú publicznychw zakresie profilaktyki

i przeciwdzi alaniapatologiom spolecznym , zleconych organizacjom pozarzqdo'uvym i innym

podmiotom prowadz4cym dzialalnoéó pozytku publicznego, o treéci stanowi4cej zalqcznik Nr I

do niniej sze go zarzqdzenia.

Wykon an ie zarzqdzenie Powie rza

Urzpdu Miejskiego'

$2

siE Naczelnikowi Wydzialu Oiwiaty, Kultury' Sportu i Promocji

$3

ogloszenie,októrymmowaw$lumieszczasiqwdzienniku-,'ECHO

Publicznej orazw siedzibie UrzEdu na tablicy ogloszeú'

Zarzqdzeniewchodzi w Zycie z dniem podpisania'

DNIA", BiuletYnie Informacj i

$4
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OGI.OSZENIE
Na podstawie ar1. 13 ust l ustawy z dnia24 kwietnia 2003r o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,

poz.873 ze zm.) oraz uchwaly nr Nr XXVIII/249104 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia9 grudnia 2004r w sprawie

uchwalenia programu wspólpracy Gminy Jpdrzejów na rok 2005 z organízac-iami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalnoóó pozytku publicznego i uchwaly Nr XXX/278105 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 24 lutego

2005r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi4zywania problemów alkoholowych na rok 2005

Burmistrz iAiosto Jgdrzejowo

og+asza otworty konkurs ofert

dla organizacji pozarz4dowych oraz innych podmiotów prowadzqcych dzialalnoSó poZytku

publicznego narcalizacjgzadahpublicznych Gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdzialania

patologiom spolecznym

l. Nazwa zadania "Propagowanie idei frzeíwoíci orazzagospodarowanie czasu wolnego osobom

uzaleínionym i ich rodzinom w klubach abstynenckich "

2. Kwota dotacjiw roku 2005 - 6.500,0021

3. termin realizacji zadania : czerwiec -grudzieri

4. Uprawnione do skladania ofert s4 podmiog, wymienione w art. 1 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r

o dzialalnoéci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 zpó2. zm.).

5. Miejsce itermin skladania ofert:

Pisemnq ofertg zawierajqcqwszystkie dane, o których mowa w art.l4 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003ro dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie, wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik

nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Spolecznej zdnia29 paídziernika

2003r w sprawie wzoru oferfy na realizacjg zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 193,

poz.1 891 ) naleLry skladaó w zamkniEtych kopertach z oznaczeniem podmiotu skladaj4cego ofertE

wrazz okreéleniem rodzaju zadania podanego w ogloszeniu otwartego Konkursu Ofert,

w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego ogloszenia, w sekretariacie Urzgdu Miejskiego

w Jgdrzejowie, ul. 1 I -go Listopada 33a.

6. Do oferty naleiry dol4czyó:

- aktualny odpis z rejestru (wahny do 3 miesiEcy od daty wystawienia)

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok



- statut

- zaéwiadczenie o nadaniu numeru NIP

- zaíwiadczenie o nadaniu numeru REGON

- program profilaktYcznY

7. Komisja konkursowa w trybie i na zasadach okreélony ch w Zarz4dzeniu Burmistrza w sprawie

"regulaminu pracy komisji konkursowej" w terminie 14 dni od dnia, w którym uptynal termin

skladania ofert. dokona oceny ofert, a nastgpnie przedstawi burmistrzowi propozycje ptzyznania

dotacji.

8. Ostatecznq decyzjq o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jpdrzejowa w terminie 7 dni

od daty rozpattzenia ofert ptzez komisjE'

9. Od decyzji Burmistrza Miasta Jgdrzejowa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje

siE trybu odwotania.

10. Materiaty do konkursu s4dostqpne w wydziale OÉwiaty, Kultury, Sportu iPromocjiUrzqdu

Miejskiego (II pigtro, pokój 2l) ofaz w Biuletynie Informacji Publicznej(www'iedrzeiow'eobip'pl )

I l.Wyniki konkursu zostanQ podane do publicznej wiadomo Sci poprzez wywieszenie na tablicy

ogloszeír w siedzibie urzgdu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


