Nr.¿ilf
LAF(ZuDZENTE
BurmistrzaMiastaJedrzeiowa

z dnia

't't c;) li r /

w sprawie:ogloszeniaotwartego konkursu ofert na realizacjg ztdañ publicznych zleconych
przez gminp organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom w zakresie
profilaktyki i przeciwdzialania patologiom spolecznym.
po2ytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz.U.Nr96,
art.l3 ust I ustarvyzdnia24 krvietnia2003ro dziatalnoSci
Na podstarvie
poz.873ze zm.\ oraz ¡ 7 zalqcznikanr I do uchwal¡rnr NrVI/29l07 Rady Miejskie.jrvJpdrze.iowiez dnia 25 stycznia2007t
rv spran,ieuch*alenia programu wspólpracy Gminy Jpdrze.iówz organizacjamipozarz4dowymioraz innymi podmiotami
pro*adz4cvmidzialalnoéópoZytkupublicznegona rok 2007 iuchwaly Nr Vl/28l07 Rady Miejskiej w JEdrzejowiez dnia
25 stlcznia 2007r u sprarvieuchrvaleniagminnego programu profilaktl'ki irozwi4zyrvania problemów alkoholowych
narkomanii na rok 2007 zarz4dzasig. co nastqpuje:
oraz przecirvdzialania

$1
Oglaszasig otwarfy konkurs ofert na realizacjqzadahpublicznychw zakresieprofilaktyki
i przeciwdzialaniapatologiomspolecznym, zleconychorganizacjompozarzqdowymi innym
o treécistanowi4cejzal4cznikNr 1
po2ytkupublicznego,
podmiotom prowadz4cymdzialalnoSó
do niniej szego zarzqdzenia.

$2
Urzqdu
Wykonanie zarzqdzeniapowierza siq Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Miejskiego.

s3
-"ECHO DNIA", BiuletynieInformacji
sipwdzienniku
o którymmowarv $ I umieszcza
Ogloszenie,
UrzEdunatablicyogloszeti.
Publicznej
oÍazwsiedzibie

s4
wchodziw Zyciez dniem podpisania.
Zarzqdzenie

/
. / !f/.
ZalqcznrkNrI do Zarz4dz
"nraN,
z dnia..,:.i.i..l'i.,j.*
Miasta.lEdrzeiowa
Burmistrza

/'

OGI-OSZENIE
pozytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz.U.Nr96,
Na podstawieart.l3 ust I ustawyz dnia24 krvietnia2003ro dzialalnoÉci
poz.873 ze zm.) oraz { 7 zal4cznrkanr I do uchwaly nr NrVI/29l07 Rady Miejskie.iw Jgdrze.iowiez dnia 25 stycznia2007r
pozarz4dowymioraz innymi podmiotami
w sprau'ieuchrvaleniaprogramu wspólprac1,GminyJEdrzejówz organizac.iami
z dnia
w JQdrzejowie
prowadzqc¡midzialalnoSópo2¡tku publicznegona rok 2007i uchwaly Nr Vl/28l07 Rady Mie.jskie.i
25 stycznia2007r s spranie uch*alenia gminnego programu profilaktyki irozwi4zywania problemór.valkoholowych
oraz przecirrdzialanranarkomanii na rok 2007 zarzqdzasig. co nastgpu.ie:

BurmistrzMiosto Jgdrzejowo
ogtoszootworty konkurs ofert
dzialalnoéópoZytkupublicznego
oraz innychpodmiotówprowadzqcych
dla organizacjipozarz4dowych
patologiom
na realizacjqzadaúpublicznychGminy w zakresieprofilaktykii przeciwdzialania
m
spoleczn)

I .Rr.dzaiezadan:

Lp.

Nazws zadania

w roku 2006
Prowadzeniezajgó psychokorekcy.inych
przeznaczonych
dla dzieci z grup ryzyka
dzieci)w Swietlicach
1 (rv tym doZyrvianie
trzelwoici
oraz
Propagowanie idei
zagospodarowanieczasu wolnego osobom
uzaleznionym i ich rodzinom w klubach
2 abstynenckich

Termin realizacji

Kwota dotacji

w roku 2007

I 6.000,0021

16.000,0021 kwiecieú-grudzieú

6.500,0021

6.500,0021 kwiecieú-grudzieú

47.000.0021

45.000,0021 krviecieó-grudzieir

oriatatnoSJsfortowa:
sportu-jakoalternatyrvnej
a) uporvszechnianie
formy spgdzaniawolnego czasuprzez
dzieci i mlodzie¿
,uvakacl'
jne.jLigii Pilkarskie.j
b) organizac.ja
3
druzynrvie.lskich

5.000.0021 okresuakac.ii

Organizacjawypoczynku letniego dla
i mlodziezy z r odzin dysfunkcyj nych

okres
a) rv formie pólkolonii
b) w formie kolonii
organizaciakonkursuo tematycenarkomanii
dla dziecii mlodzieZv

a) 6.000.0021
b) 30.000,0021

6.000,0021
30.000.0021
2.000,0021

kwiecieú-listopad

I 10.500,0021

2. Uprawnionedo skladaniaofert sq podmiotywymienionew art. I 1 ust.3ustawyzdnia24 kwietnia

zpói. zm.),
2003ro dzialalno5cipozytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz.U.Nr96,poz.873

prowadzqcedzialalno$ópoZytkupublicznegoodpowiedniodo terytorialnegozakresudzialania
gminy Jgdrzejóworaz których dzialalnoió statutowajest zgodnaz dziedzin4zlecanegozadania.
3. Przy rozpatryrvaniuofert bpd4 branepod uwaggnastgpuj4cekryteria:
- merytorycznawartoéóofefty
- moZliwoéórealizacji zadaniaprzezpodmiot przedstawiaj4cyofertg
- ocenaprzedstawionejkalkulacji kosztów realizacjizadania,
- dotychczasorva
wspólpracazlokalnymsamorz4dem,
opinie i rekomendacje

4. Miejscei terminskladania
ofert:
Kompletneofery *edlug \\'zorustanowi4cego
Ministra
zal4czniknr I do rozporzqdzenia
Gospodarki.Pracl i Polityki Spolecznejzdnia 27 grudnia2005rw sprawiewzoru oferty na
realizacjqzadaniapublicznego,ramowegowzoru Llmowyo wykonaniezadaniapublicznegoi wzoru
sprarrozdaniaz wykonaniatego zadania(Dz.U.Nr264, po2.2207)nale2yskladaów zamkniptych
kopertachz oznaczeniempodmiotu skladaj4cegoofeftg wraz z okreéleniemrodzaju zadania
podanegou'ogloszeniuotwartegoKonkursuOfert, w nieprzekraczalnym
terminie30 dni od dafy
jego ogloszenia,w sekretariacie
UrzgduMiejskiegow Jgdrzejowie,ul. l1-go Listopada33a.

5. Do ofeq nale2y dotqczyó:
- aktualnyodpisz rejestrulub odpowiedniowyci4gz ewidencjilub inne dokumentypotwierdzaj4ce
statusprawny oferentai umocowanieosób go reprezentuj4cych
- sprawozdanie
merytorycznei finansoweza ostatnirok (bilans,rachunekwyników lub rachunek
zysków i strat, informacjadodatkowa)
-umowapartnerskalub oéwiadczenie
paftnera( w przypadkuwskazaniaw pkt. V.l .partnera/
- statut
- zaíwiadczenieo nadaniunumeruNIP
- zaí;wiadczenie
o nadaniunumeru REGON
:'

- programprofi laktyczny

6. Oferrypodlegaj4ocenie
powolanejw tym celLrKomisji konkursowej,która w terminie l4 dni od
dniaw którym uptyn4ttermin skladaniaofert, dokonaich oceny.a nastppnieprzedstawi
burmi strzowi propozycje przy znaniadotacji.
7. szczególowytryb pracy komisji konkursowejokreélaodrgbneZarz4dzenieBurmistrzaw sprawie
,,powolaniakomisji konkursowej do rozpatryrvaniaofert zloíonych na realizacjgzadan
pubficznychzleconychprzez gminEorganizacjompozarzqdowym
i innym podmiotomw zakresie
profilaktykii przeciwdzialania
patologiomspolecznym orazokreóleniaregulaminupracykomisji
konkursowej".

8. OstatecznEdecyzjgo przyznaniudotacji podejmujeBurmistrz Miasta Jgdrzejowaw terminie 7 dni
od daty rozpatrzeniaoferf przez komisjg.

Jd decyzjiBurmistrzaMiastaJqdrzejowaw sprawiewyboru oferfy i udzieleniadotacjinie stosuje
sig trybu odwolania.
10.Materiaty do konkursus4 dostgpne w wydziale Rozwoju GospodarczegoUrzqdu
)
Miejskiego(II pigtro,pokój 21) oraz w BiuletynieInformacjiPublicznej(wwwiedrzejow.eobip.pl
I 1. Wyniki konkursuzostan4podanedo publicznejwiadomoécipoprzezwywieszeniena tablicy
ogloszeúw siedzibieurzgduofazw BiuletynieInformacjiPublicznej.

