
IARZIDZENIE Nr..Ú k 105
Burmistrza Miasta Jgdrzei owa

z dnia 2.A.,nw.cf* e[n6

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjp zarf,út publicznych zleconych

przez gminp organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom w zakresie

profilaktyki i przeciwdzialania patologiom spolecznym.

Napodstawie art.  l3 ust 1 ustawy zdnia24 kwietnia200Sro dzialalnoSci po2y'tku publicznego io wolontariacie (Dz.U.Nr96,

poz.873 ze zm) oraz g 7 zalqcznlka nr I do uchwaty nr Nr XXVIIV249/04 Rady Miejskie.i w JEdrzejowie z dnia 9 grudnia

2004r w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy JEdrzejów na rok 2005 z organizacjami pozarzqdowymi oraz

innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoéó pozltku publicznego i uchwaly Nr XXX/278/05 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie

z dnia24lutego 2005r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problemów alkoholowych na rok 2005

zarzqdza siE, co nastppuje:

$ r
Oglasza siE otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych w zakresie profilaktyki

i przeciwdzialania patologiom spolecznym , zleconych organizacjom pozarz4dolvym i innym

podmiotom prowadz4cym dzialalnoéó poZy'tku publicznego, o treéci stanowi4cej zal4cznik Nr I

do niniej sze go zarzqdzenia.

$2

Wykonanie zarzqdzenie powierza sip Naczelnikowi Wydzialu O$wiaty, Kultury, Sportu i Promocji

Urzgdu Miejskiego.

$3
Ogloszenie, o którym mowa w $ I umieszczasig w dzienniku -"ECHO DNIA", Biuletynie Informacji

Publicznej orazw siedzibie UrzEdu na tablicy ogloszeú.

$4

ZNzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zal¡cznikNr I do Zarz4dzenia N, ..Y..?.1!/:?

Burmistrza Miasta Jgdrzejowa , ¿"iu 2LA.,?.'.Q5

OGI,OSZENIE

Na podstawie art.  l3 ust I  usta\\y z dnia24 kwietnia 2003r o dzialalnoÉci pozytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.tJ.Nr 96,

poz.873 ze zm.) oraz uchwaly nr Nr XXVIII /249l04 Rady Miejskie. i  w Jgdrzejowie z dnia 9 grudnia 2004r w sprawie

uchwalenia programu wspóipracy Gminy Jpdrzejów na rok 2005 z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami

prorvadz4cymi dzialalnoSó pozytku publicznego i  uchrvaly Nr XXX/278l05 Rady IVl iejskie. j  w Jgdrzejowie z dnia 24 lutego

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

Burmistrz Miosto Jgdrzejowo

og+oszo otworty konkurs ofert

dla organiz acji pozarz4dowych oraz innych podmiotów prowadzEcych dzialalnoéó pozytku

publicznego do skladania ofert na realizacje zadan publicznych Gminy w zaktesie

profi laktyki i przeciwd zialania pato I o gi om spole c znym

l.Rodzaie zadart:
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I lProwadzenie zaieé I I
psychokorekcyjnych przeznaczonych ' I
dla dzieci z grvp ryzyka( w tym I t5.000,0021 kwiecieú-grudzieír
dozywianie dzieci) w placówkach I

- --]lqryirytfi'"- - ---,,

i Propagowanie idei trzehttoíci oraz
zagospodarowanie czasu wolnego
osobom uzalelnionym i ich

2 rodzinom w klubach abstynenckich

Upowszechnianie sportu jako

6.500,0021

57.000,002i

kwiecieú-grudzieú

kwiecieú-srudzierialternatywnej formy spqdzania
wolneg9 czasu przez dzieci

I ¡ ímlodzie|
t___,____1___

Organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci i mhodzieiry z rodzinl
dysfunkcyjnych

a) w formie pólkolonii I
b) w formie kolonii I

a) 5.000,0021
b) 25.000,0021



2. Uprawnione do skladania ofeft s4 podmioty wymienione w art. 1 I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r

o dzialalnoÉcipozytku publ icznego i  o wolontar iacie lDz.U.Nr 96, poz.873 zpó2. zm.).

3. Miejsce i termin skladania ofert:

Pisemn4 ofertq zawierajEc4 wszystkie dane, o których mowa w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003ro dzialalno6ci porytku publicznego i o wolontariacie, wedfug wzoru stanowi4cego zatr4cznik

nr I do rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia29 paidziernika

2003r w sprawie wzoru oferty na realizacjE zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o

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

poz.l891) na\ery skladaó w zamkniEtych kopertach z oznaczeniem podmiotu skladaj4cego ofertq

wrazz okreéleniem rodzaju zadania podanego w ogloszeniu otwartego Konkursu Ofert,

w nieprzekraczalnym terminie 30 dniod daty jego ogloszenia, w sekretariacie Urzgdu Miejskiego

w JEdrzejowie, ul. l1-go Listopada33a.

4. Do oferty naleZy dolqczyé:

- aktualny odpis z rejestru (wa2ny do 3 miesiEcy od daty wystawienia)

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- statut

- zaíwiadczenie o nadaniu numeru NIP

- zaíwiadczenie o nadaniu numeru REGON

- program profilaktyczny

5. Komisja konkursowa w trybie i na zasadach okeSlonych w Zarzqdzeniu Burmistrza w sprawie

"regulaminu pracy komisji konkursowej" w terminie l4 dni od dnia, w którym uptynqt termin

skladania ofert, dokona oceny ofert, a nastgpnie przedstawi burmistrzowi propozycje przyznania

dotacji.

6. Ostateczn4 decyzjg o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jgdrzejowa w terminie 7 dni

od daty rozpatrzenia ofertprzez komisjg.

7. Od decyzji Burmistrza Miasta Jgdrzejowa w sprawie wyboru oferly i udzielenia dotacji nie stosuje

siE trybu odwolania.

8. Materialy do konkursu s4dostgpne w wydziale OSwiaty, Kultury, Sportu iPromocjiUrzEdu

Miejskiego (II piEtro, pokój 2l) oraz w Biuletynie InformacjiPublicznej(wwwjedrzejow.eobip.pl )

9. Wyniki konkursu zostan4 podane do publicznej wiadomoáci poprzez wy"vieszenie na tablicy

ogloszeú w siedzibie urzgdu orazw Biuletynie Informacji Publicznej.


