
LAF(ZuDZENTE Nr.¿ilf

Burmistrza Miasta Jedrzeiowa

z dnia 't't c;) li r /

w sprawie:ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg ztdañ publicznych zleconych

przez gminp organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom w zakresie

profilaktyki i przeciwdzialania patologiom spolecznym.

Na podstarvie art.  l3 ust I  ustarvy zdnia24 krvietnia 2003r o dziatalnoSci po2ytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,

poz.873 ze zm.\ oraz ¡ 7 zalqcznika nr I do uchwal¡r nr NrVI/29l07 Rady Miejskie.j rvJpdrze.iowie z dnia 25 stycznia2007t

rv spran,ie uch*alenia programu wspólpracy Gminy Jpdrze.iów z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami

pro*adz4cvmi dzialalnoéó poZytku publicznego na rok 2007 iuchwaly Nr Vl/28l07 Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia

25 st lcznia 2007r u sprarvie uchrvalenia gminnego programu profi lakt l 'k i  i rozwi4zyrvania problemów alkoholowych

oraz przecirvdzialania narkomanii na rok 2007 zarz4dza sig. co nastqpuje:

$ 1

Oglasza sig otwarfy konkurs ofert na realizacjq zadah publicznych w zakresie profilaktyki

i przeciwdzialania patologiom spolecznym , zleconych organizacjom pozarzqdowym i innym

podmiotom prowadz4cym dzialalnoSó po2ytku publicznego, o treéci stanowi4cej zal4cznik Nr 1

do niniej sze go zarzqdzenia.

$2

Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gospodarczego Urzqdu

Miejskiego.

s3
Ogloszenie, o którym mowa rv $ I umieszcza sipw dzienniku -"ECHO DNIA", Biuletynie Informacji

Publicznej oÍazw siedzibie UrzEdu na tablicy ogloszeti.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

s4



ZalqcznrkNr I do Zarz4dz 
"nraN, 

. / !f/. /

Burmistrza Miasta. lEdrzeiowa z dnia .. , : . i . i . . l ' i  . , j .* / '

OGI-OSZENIE

Na podstawie art.  l3 ust I  ustawy z dnia 24 krvietnia 2003r o dzialalnoÉci pozytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,

poz.873 ze zm.) oraz { 7 zal4cznrka nr I do uchwaly nr NrVI/29l07 Rady Miejskie.i w Jgdrze.iowie z dnia 25 stycznia2007r

w sprau' ie uchrvalenia programu wspólprac1,Gminy JEdrzejów z organizac.iami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami

prowadzqc¡mi dzialalnoSó po2¡tku publicznego na rok 2007i uchwaly Nr Vl/28l07 Rady Mie.jskie. i  w JQdrzejowie z dnia

25 stycznia 2007r s spranie uch*alenia gminnego programu profi laktyki i rozwi4zywania problemór.v alkoholowych

oraz przecirrdzialanra narkomanii na rok 2007 zarzqdza sig. co nastgpu.ie:

Burmistrz Miosto Jgdrzejowo

ogtoszo otworty konkurs ofert

dla organizacji pozarz4dowych oraz innych podmiotów prowadzqcych dzialalnoéó poZytku publicznego

na realizacjq zadaú publicznych Gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdzialania patologiom

spoleczn) m

I .Rr.dzaie zadan :

Nazws zadania

Prowadzenie zajgó psychokorekcy.inych
przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka

1 (rv tym doZyrvianie dzieci) w Swietl icach

Propagowanie idei trzelwoici oraz
zagospodarowanie czasu wolnego osobom
uzaleznionym i ich rodzinom w klubach

2 abstynenckich

oriatatnoSJ sfortowa:

a) uporvszechnianie sportu -jako alternatyrvnej
formy spgdzania wolnego czasu przez
dzieci i mlodzie¿

b) organizac.ja ,uvakacl' jne.j Ligii Pilkarskie.j

Kwota dotacji Termin realizacji

6.500,0021 kwiecieú-grudzieú

3 druzyn rvie. lskich

Organizacja wypoczynku letniego dla
i mlodziezy z r odzin dysfunkcyj nych

a) rv formie pólkolonii
b) w formie koloni i

Lp.

a) 6.000.0021
b) 30.000,0021

organizacia konkursu o tematyce narkomanii
dla dzieci i  mlodzieZv

2. Uprawnione do skladania ofert sq podmioty wymienione w

2003r o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie

w roku 2007

16.000,0021 kwiecieú-grudzieú

45.000,0021 krviecieó-grudzieir

5 .000.0021 okresuakac . i i

okres

6.000,0021
30.000.0021

2.000,0021 kwiecieú-l istopad

I  10.500,0021

art. I 1 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia

(Dz.U.Nr 96, poz.873 zpói. zm.),

w roku 2006

I 6.000,0021

6.500,0021

47.000.0021



:'

prowadzqce dzialalno$ó poZytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu dzialania

gminy Jgdrzejów oraz których dzialalnoió statutowa jest zgodna z dziedzin4zlecanego zadania.

3. Przy rozpatryrvaniu ofert bpd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:

- merytoryczna wartoéó ofefty

- moZliwoéó realizacji zadania przez podmiot przedstawiaj4cy ofertg

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- dotychczasorva wspólpracaz lokalnym samorz4dem, opinie i rekomendacje

4. Miejsce i  termin skladania ofert :

Kompletne ofery *edlug \\'zoru stanowi4cego zal4cznik nr I do rozporzqdzenia Ministra

Gospodarki. Pracl i Polityki Spolecznej zdnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty na

realizacjq zadania publicznego, ramowego wzoru Llmowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru

sprarr ozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, po2.2207) nale2y skladaó w zamkniptych

kopertach z oznaczeniem podmiotu skladaj4cego ofeftg wraz z okreéleniem rodzaju zadania

podanego u'ogloszeniu otwartego Konkursu Ofert, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dafy

jego ogloszenia, w sekretariacie Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie, ul. l1-go Listopada33a.

5. Do ofeq nale2y dotqczyó:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj4ce

status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentuj4cych

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek

zysków i strat, informacja dodatkowa)

-umowa partnerska lub oéwiadczenie paftnera ( w przypadku wskazania w pkt. V.l .partnera/

- statut

- zaíwiadczenie o nadaniu numeru NIP

- zaí;wiadczenie o nadaniu numeru REGON

- program profi laktyczny

6. Oferry podlegaj4ocenie powolanej w tym celLr Komisji konkursowej, która w terminie l4 dni od

dnia w którym uptyn4t termin skladania ofert, dokona ich oceny. a nastppnie przedstawi

burm i strzowi propozycj e przy znania dotacj i.

7. szczególowy tryb pracy komisji konkursowej okreéla odrgbne Zarz4dzenie Burmistrza w sprawie

,,powolania komisji konkursowej do rozpatryrvania ofert zloíonych na realizacjg zadan

pubf icznych zleconych przez gminE organizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom w zakresie

profilaktyki i przeciwdzialania patologiom spolecznym oraz okreólenia regulaminu pracy komisji

konkursowej".

8. OstatecznE decyzjg o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jgdrzejowa w terminie 7 dni

od daty rozpatrzenia oferf przez komisjg.



Jd decyzji Burmistrza Miasta Jqdrzejowa w sprawie wyboru oferfy i udzielenia dotacji nie stosuje

sig trybu odwolania.

10. Materiaty do konkursu s4 dostgpne w wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzqdu

Miejskiego (II pigtro, pokój 21) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej(wwwiedrzejow.eobip.pl )

I 1. Wyniki konkursu zostan4 podane do publicznej wiadomoéci poprzez wywieszenie na tablicy

ogloszeú w siedzibie urzgdu ofazw Biuletynie Informacji Publicznej.


