Nr..Úk 105
IARZIDZENIE
BurmistrzaMiasta Jgdrzeiowa

z dnia
2.A.,nw.cf*e[n6
w sprawie:ogloszeniaotwartego konkursu ofert na realizacjp zarf,útpublicznych zleconych
przez gminp organizacjom pozarz4dowymi innym podmiotom w zakresie
profilaktyki i przeciwdzialaniapatologiomspolecznym.
po2y'tkupublicznegoio wolontariacie(Dz.U.Nr96,
Napodstawieart.l3 ust 1 ustawy zdnia24 kwietnia200SrodzialalnoSci
poz.873ze zm) oraz g 7 zalqcznlkanr I do uchwaty nr Nr XXVIIV249/04 Rady Miejskie.iw JEdrzejowiez dnia 9 grudnia
2004r w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy JEdrzejówna rok 2005 z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innymi podmiotamiprowadz4cymidzialalnoéópozltku publicznegoi uchwalyNr XXX/278/05 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
z dnia24lutego 2005r w sprawiegminnegoprogramuprofilaktyki i rozwiqzywaniaproblemów alkoholowychna rok 2005
zarzqdzasiE,co nastppuje:

$r
OglaszasiEotwarty konkurs ofert na realizacjgzadaripublicznychw zakresieprofilaktyki
i przeciwdzialaniapatologiomspolecznym, zleconychorganizacjompozarz4dolvymi innym
podmiotom prowadz4cymdzialalnoéópoZy'tkupublicznego,o treéci stanowi4cejzal4cznikNr I
do niniej szego zarzqdzenia.

$2
Kultury,Sportui Promocji
O$wiaty,
Wydzialu
powierza
sipNaczelnikowi
zarzqdzenie
Wykonanie
Miejskiego.
Urzgdu
$3
-"ECHODNIA",Biuletynie
Informacji
w dzienniku
o którymmowaw $ I umieszczasig
Ogloszenie,
Publicznej
natablicyogloszeú.
orazwsiedzibie
UrzEdu
$4
ZNzqdzeniewchodzi w Zycie z dniem podpisania.

^ 4
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Zal¡cznikNr I do Zarz4dzeniaN, ..Y..?.1!/:?
BurmistrzaMiastaJgdrzejowa, ¿"iu 2LA.,?.'.Q5

OGI,OSZENIE
pozytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz.tJ.Nr96,
Na podstawieart.l3 ust I usta\\yz dnia24 kwietnia2003ro dzialalnoÉci
z dnia 9 grudnia2004r w sprawie
poz.873ze zm.)orazuchwalynr Nr XXVIII/249l04 Rady Miejskie.iw Jgdrzejowie
uchwaleniaprogramuwspóipracyGminy Jpdrzejówna rok 2005z organizacjamipozarzqdowymioraz innymi podmiotami
w Jgdrzejowiez dnia 24 lutego
prorvadz4cymi
pozytkupublicznegoi uchrvalyNr XXX/278l05 Rady IVliejskie.j
dzialalnoSó
2005r rv sprawiegminnegoprogramuprofilaktyki i rozwi4zywaniaproblemówalkoholowychna rok 2005

Burmistrz Miosto Jgdrzejowo

og+oszootworty konkursofert
pozytku
dzialalnoéó
orazinnychpodmiotówprowadzEcych
dla organizacji pozarz4dowych
publicznegodo skladaniaofert na realizacjezadanpublicznychGminy w zaktesie
profilaktyki i przeciwdzialaniapatoIogiom spolecznym

l.Rodzaiezadart:
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lProwadzenie
przeznaczonych
psychokorekcyjnych
I
dladzieciz grvpryzyka(w tym
dozywianiedzieci) w placówkach

I
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t5.000,0021

I
I
kwiecieú-grudzieír

I
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i Propagowanie idei trzehttoíci oraz
zagospodarowanieczasu wolnego
ich
i
uzalelnionym
osobom
2 rodzinomw klubachabstynenckich
Upowszechnianie

,iiu n05-l r"r^1, ,*tfu*fi I

sportu

kwiecieú-grudzieú

jako

alternatywnej formy spqdzania
wolneg9 czasu przez dzieci
ímlodzie|
¡
I
t___,____1___
Organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci i mhodzieiryz rodzinl
dysfunkcyjnych
a) w formiepólkolonii
b) w formiekolonii

6.500,0021

I
I

57.000,002i

a) 5.000,0021
b) 25.000,0021

kwiecieú-srudzieri

2. Uprawnionedo skladaniaofeft s4 podmioty wymienione w art. 1I ustawy z dnia24 kwietnia 2003r
publicznegoi o wolontariacielDz.U.Nr96, poz.873zpó2. zm.).
o dzialalnoÉcipozytku

3. Miejscei termin skladaniaofert:
wszystkiedane,o którychmowa w art.14ustawyz dnia 24 kwietnia
Pisemn4ofertqzawierajEc4
2003rodzialalno6ciporytku publicznegoi o wolontariacie,wedfug wzoru stanowi4cegozatr4cznik
Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spolecznejz dnia29 paidziernika
nr I do rozporzqdzenia
2003r w sprawiewzoru oferty na realizacjEzadaniapublicznego,ramowegowzoru umowy o
wykonanie zadaniapublicznegoi wzoru sprawozdaniaz wykonaniatego zadania(Dz.U.Nr 193,
poz.l891) na\eryskladaów zamkniEtychkopertachz oznaczeniempodmiotu skladaj4cegoofertq
wrazz okreéleniemrodzaju zadaniapodanegow ogloszeniuotwartegoKonkursu Ofert,
terminie 30 dniod datyjego ogloszenia,w sekretariacieUrzgdu Miejskiego
w nieprzekraczalnym
ul. l1-go Listopada33a.
w JEdrzejowie,

4. Do oferty naleZy dolqczyé:
- aktualnyodpis z rejestru(wa2ny do 3 miesiEcyod daty wystawienia)
- sprawozdaniemerytorycznei finansoweza ostatni rok
- statut
- zaíwiadczenieo nadaniu numeru NIP
- zaíwiadczenieo nadaniu numeru REGON
- program profilaktyczny

5. Komisja konkursowaw trybie i na zasadachokeSlonych w ZarzqdzeniuBurmistrzaw sprawie
"regulaminupracykomisji konkursowej"w terminie l4 dni od dnia,w którym uptynqttermin
skladaniaofert, dokonaoceny ofert, a nastgpnieprzedstawiburmistrzowipropozycjeprzyznania
dotacji.

6. Ostateczn4decyzjgo przyznaniudotacji podejmujeBurmistrz Miasta Jgdrzejowaw terminie 7 dni
od daty rozpatrzeniaofertprzez komisjg.

7. Od decyzjiBurmistrzaMiasta Jgdrzejowaw sprawiewyboru oferly i udzieleniadotacji nie stosuje
siEtrybu odwolania.

8. Materialydo konkursus4dostgpnew wydzialeOSwiaty,Kultury, Sportu iPromocjiUrzEdu
Miejskiego(II piEtro,pokój 2l) oraz w BiuletynieInformacjiPublicznej(wwwjedrzejow.eobip.pl
)

9. Wyniki konkursuzostan4podanedo publicznej wiadomoácipoprzez wy"vieszeniena tablicy
ogloszeúw siedzibieurzgduorazw BiuletynieInformacjiPublicznej.

