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Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

,. ¿"ia .L.?....Q.!. ;. ) o o.g _.

w sprawie: ogloszenia ofrvartego konkursu ofert Ds realizacjg w roku 2009 zadah publicznycb gminy
zleconych pr¿ez Gmin€ J€drzejów organizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom

Na podsta$ie arl.13 us{ I uslaw_v: z dnia 2.1 k\ictnia 2003r o dzi¿lalnosci poz!1ku nubliczncgo io wolonlariacic ([)zlINr96. poz ti73 zc
7-n).) orar S 7 zalqcz-nika nr I do uchlal) nr Nr XXXV/260/08 R¡dt Mietskiej \\ J9drzejo.|'vie z dnia 29 Brudnia 2008 r r,r spra$rc
uchwalenia progr¡nu \rspifprac) (;miny Jfdrzej(tw z organiTacj¿urri pozarz4do\\',vmi or¿z inny¡ri podmiorami p¡owad4cl"$i dzial¿lnoió
p, ' / \ r lu puhl ic /n(go n.r  ro l  2OU,)  , /ar l4d/¡r . i {  i , 'nr . r t ¡ute

$ t
Bunnistrz Miasta J€drzejowa oglasza otwarty konku¡s ofert dla organizacji pozarz4doqvch oraz

innych podmiotów prowadz4cych dzialalnoéó po21'tku publicznego na realizacjg zadañ publicznych Gminy z
zakresu:

PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIALANIA PATOLOGIOM SPOLECZNYM

L.p. naz.wa zadania kwota dotacj¡ termin realizacji

w roku 2008 w roku 2009

I Organizac.ja wypocz.vnku
letniego dla dzieci i mlodziezy
z rodzin dysi'unkcyjnych w
fbrmie kolonii.

40.000,0021 .t0.000,0021 okres wakacji

Razen: 40 000.002,1 40 000.00 zl

LJr.

II. KULTURY FIZYCZNE.' I SPORTI.]

Nazwa i opis zadania

,,Upowszechnianie kulturv fizycznej i sportu" -

zadanie obejmuje organizacjq imprez sponouych i
relreac¡jnych. szkolenic oraz. uczestnicluo ne
wspólzawodnictvv'ie sportowym w zakresie
dyscypl in sportowych: lucznictwo sponowe.
strzeiectwo sporfowe. kola¡stwo.

Kwota przeznaczona na
rc izacjg zadania

Termin realizatji

Ma.j -. grudzieri
2009 r.l-5 000.00 zl

K$ota dotacji przekazana na realiz.ac.iq zadai zwi4zanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w roku
2008 2ó5 000 zl.

Uprawnion€ do skladania ofert s4 podmioty wymienionc w art. I I ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnla
2003r o dzialalnoóci poZytku publicznego io wolontariacie (Dz.LJ-Nr 96, poz.873 zpói.. zm.), provtad,¡¡ce
dzialalnoéó poZr.tku publicznego odpowietlnio do terytorialnego zakresu dzialania gminy Jqdrzejów oraz których
dzialalnosi statutowa jesf zgodna z. <lziedzin4zlecanego zadania.
Do oferty naleiy dolqczyó:

. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci4g z ewidencli lub inne dokumenty potwierdzaiEce
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujqcyqh:

. sprawozdanie merytoryczne i f inansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków ¡ strat. infbrmacja dodatkowa):

. umowa pafnerska lub oÉwiadczenie partnera ( w przypadku wskazania pannera w pkt. V.I.
ofbrty):

. statut:
o program profilaktyczny ( w przypadku zloZenia oferty z zakresu profilaktyki iprzeciwdzialania

patologiom spolecznym):
Miejsce i termin skladania ofert:

Kompletne oferty wedlug wzoru stanowiqcego zalqcm¡k nr I do rozporz4dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spoleczne-i z dnia 27 grucl]|'ia 200-5r w sprawie wzoru oferty na realizacjq zadatia publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadanra
(Dz.iJ.Nr 264. po2.2207) nalc2y skladaó w zamknigtych kopefach z ozraczenicm podmiotu skladaj4cego



ol'ent wrar z ok¡ealen¡em rodzaju zadania. $ nieprzekracz¿ln! m terminie 30 dni od datyjego ogloszenia. rv
sekretar¡acie UrzEdu Miejskiego u'Jgdrzejowie, ul. I l-go i, istopada 33a.
U waga I Podm ioty ub iegaj 4ce sig o dotacj e na realizacjE wiqcej niz jednego zadania skladajq odrEbne oférty
na kúde zadanie, kaTda oferta w osobnej kopercie.

Przy rozpatrywaniu ofert b€dq brane pod uwagg nastQpujQce kryteria:
. meryloryczna wartosó oférty;
. wysokosi srodków publicznych przeznaczonych na realizaciE zadania;
. mozfiwosó realizacji zadania przez podmiot przedstawiai4cy ofeng:
. ocena przedstawionej kalkulacji koszlów reaiizacji zadania. w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zad¿nra:
o dotychczasowa wspólpraca z lokalnym samorz4dem. opinie i rekomendacjet

Olérty bEdq podlegaó ocenie powolanej w rym celu Komisji konkursowej, która w terminie l4 dni od dnia w
którym uplynEl termin skladania of'ert. dokona ich oceny. a nast€pnie przedstaw¡ tsurmistrzowi propozycje
pr4,znania dotacji. Ostateczn4 dec)zjQ o przy"znaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta JEdrzejowa w
ternrinie 7 dni od daty rozpatrzenia ofen przez komisje. Od decyzji Burmistrz.a Miasta Jgdrzejowa w sprawie
w¡boru ol'eny i udzielenia dotacjinie stosuje siq trybu odwolania. Materialy do konkursu s4 dostgpne w
wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzpdu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(rrlrr¡trlrz. L,rr Lr,bip ¡I ).Wyniki konkursu zostanq podane do publicznej wiadomoici poprzez wywieszettie
na tabiicy ogloszeí w siedzibie urzgdu oraz w Biuietynie fnformacji Publiczrej.

$2
Wykonanie zar;a4dzenia powierza siE Naczelnikowi Wydziatu Rozwoju Gospodarczego LJrzgdu

Mie isk ie l :o .  
s  j

Ogloszenie. o którym mowa w .s I umieszcza sig w dzienniku - *ECHO DNIA". B¡uletynie lnfbrmacji
Publicznej oraz w siedzibie Urzqdu na iablicy ogloszei.

\ 4
Zarz4dzcnie wchodzi w icie z dniem podpisania.
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