
zARZ4DZENTE

Burmistrza Miasta Jpdrzejowa

z dnia.lt., !J,ri.,.,?íüu,'

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg w roku 2008 zadarñ publicznych
gminy zleconych przez Gming Jpdrzejéw organizacjompozarz4dowym i innym podmiotom

Na podstawie art.13 ust I ustawy z dnia24 kwietnia 2003r o dzialalno5ci poZ1tku publicznego i o wolontariacie (Dz.lJ.Nr 96,
poz.873 zn zm.) oraz $ 7 za!1cznika nr I do uchwaty nr Nr XXI/144/07 Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia3l grudnia
2007r w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Jgdrzejíw z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoió pofotku publicznego na rok 2008 zarz$za sip co nastppuje:

$ 1
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz4dowych

oraz innych podmiotów prowadz4cych dzialalno5ó poáytku publicznego na realizacjg zadart
publicznych Gminy z zakresu:

PROFILAKTYKI I PRZECTWDZIALA¡TIA PATOLOGIOM SPOLECZNYM

Rodzaje zadan:

Nanoa zadaüa

Prowadzenie zajgé psyctrotoret cy¡nfcn
dla dzieci z grup ryzyka w $wietlicach

(w tym dozyrvianie dzieci)

integracja-skupienie ruchów
trzeáwoSciowych oraz zagospodarowanie
czasu wolnego osobom uzaleZnionym i ich

rodzinom w klubach abs8nenckich

Kwota dotacji

6.500,0021 9.000,0021 kwiecieñ-grudzieri

Dzialalno3ó sportowa:

a) upowszechnianie sportu jako alternatywnej
formy spgdzania wolnego czastJ przez 45.000,0021

5.000.0021

45.000,0021 kwiecieó-grudzieú

b) organizacja rvakacyjnej ligi pilkarskiej
druzyn wiejskich

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i mlodzieiry z rodzin dysfu nkcyj nych

okes wakacji

i X

w roku 2007

16.000,0021

w yoku 2008

18.000.0021

Termin realiTacji

kwiecieú-grudzieú

a) w formie pólkolonii
b) w formie kolonii

organizacja migdzyszkolnego konkursu
o tematyce narkomanii

a) 6.000,0021
b) 30.000,002t

2.000.0021

a) 7.000,0021
b) 40.000,0021

2.000,0021

Razem: I 10.500.0021 125.000,0021

kwieciei-listopad



N. KULTT]RY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaj zadania:

Lp. Nama zadania

Upowszechn íanie kultury frry cmej

, i sportu. organizacja imprez sportowych' 
i rekreacyjnych. uczestnictwo we
wspólzawodnictwie sportowym.

Kwola dolacji

w roku 2007

262 500.0021

w rohu 2008

265 000,00 zl

Termin realizacji

marzec (od dnia
nastQpnego po

podpisaniu umowy) -

grudzieú

Uwaga! w pizvpa¿tu nie iatwierdzeniiápiiei nadg Miejsk4 budzetu na realizacjg zadaír w zakresie
kultury fizycznej i sportu w wysokoéci przewidzianej w projekcie bud2etu na rok 2008, kwota na
realizacjg tego zadania moZe ulec zmianie, lub konkurs mo2e zostaó uniewa2niony.

$ 2
Uprawnione do skladania ofert s4podmioty wymienione w art. I 1 ust.3 ustawy z dnia24

kwietnia 2003r o dzialalnoéci po4rtku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 zpó2.
zm.), prowadzqce dzialalnoéó po4,'tku publicznego odpowiednio do ter¡torialnego zakresu
dzialania gminy Jgdrzejów oraz których dzialalnoóó statutowa jest zgodna z dziedzin4zlecanego
zadaria.

$ 3
Do oferty na\eiry dolqczyó:
o 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 partnera ( w przypadku wskazania partnera w pkt.

V.1. oferty);
e statutl
. program profilaktyczny ( w prrypadku zloLenia oferty z zakresu profilaktyki i

przeciw dzialania patologiom spolecznym);

$ 4
Miejsce i termin skladania ofert:

Kompletne ofeúy wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr I do rozporzqdzenia Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia}7 grudnia 2005r w sprawie wzoru ofefy na realizacjg zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publiczrego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, po2.2207) naleZry skladaó w zamknigtych kopertach z
oznaczeniem podmiotu skladaj4cego ofertg wrazz okreéleniem rodzaju zadaniapodanego w
ogloszeniu otwartego Konkursu Ofert, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego
ogloszenia, w sekretariacie Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie, ul. I l-go Listopada 33a.
Uwaga! Podmioty ubiegaj4ce sig o dotacje na realizacjg wiEcej ni2 jednego zadania skladaj4
odrgbne oferty na kazde zadanie,kuZda oferta w osobnej kopercie.

$ s
Przy rozpatry,vaniu ofert bgdq brane pod uwagg nastgpujqce kr¡eria:

merytorycma wartoéé ofurty;
wysokoéó Srodków publicznych przemaczonych na realizacjg zadania;
mo2liwoéé realizacji zadania przez podmiot przedstawiaj4cy ofertg;
ocena przedstawionej kalkulacji kosáów rcalizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
dotychczasowa wspólpraca z lokalnym samorz4dem, opinie i rekomendacje;

a

a

o

a



$ 6
Oferty bgd4podlegaó ocenie powolanej w tym celu Komisji konkursowej, która w terminie

14 dni od dnia w którym uptynql termin skladania ofert, dokona ich oceny, a nastgpnie przedstawi
burmistrzowi propozycj e przy ntania dotacj i.

$ 7
Ostateczn4 decyzjg o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jpdrzejowa w terminie

7 dni od daty rozpatrzenia ofert przez komisjg.
$ 8

Od decyzji Burmistrza Miasta JEdrzejowa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie
stosuje sip trybu odwolania.

$ e
Materialy do konkursu sq dostEpne w wydziale Ronvoju Gospodarczego Urzgdu

Miejskiego oraz w Biuletynie InformacjiPublicznej (@).

$ 1 0
Wyniki konkursu zostan4 podane do publicznej wiadomoíci poprzez wywieszenie na

tablicy ogloszeú w siedzibie urzgdu arazw Biuletynie Informacji Publicmej.

$  l l
Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Naczelnikowi Wydziatu Rozwoju Gospodarczego

Urzgdu Miejskiego.

$ 1 2
Ogloszenie, o którym mowa w $ 1 umieszczasig w dzienniku -'ECHO DNIA', Biuletynie

Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzgdu na tablicy ogloszeú.

$  1 3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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