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Burmistrz¿ Miasta Jpdrzejowa

z dnia 'O.p.,Q*.áN9I "

w sprawier ogloszeni:r otwartego korkursu ofea na re¡lizacje w roku 2009 z¡daú publicznych gminy
zl€conych prrez Gminp Jpdrz€jów organizacjom pozarlqdowym i ifnln podmiotom

N¿ lo.¡slawie art.13 us1 I ura*a 2 dni¡ 24 kqi.lni¿ 2003r o dzi¿lal¡oici poitku ¡ublica€go i o wolo¡ta¡iacie (Dz U.Nr 96, poz 8¡ z€
,n.) o¿ S ? z*tr¡ik¿ ú l do uchmly tr Nr 1CC<V/260/03 Rady Miejskiej w Jed¿ej@ie t 6hia 29 Crud¡i¿ 2008 rB spa{ie
uohwl€nia prog.aúu ps?ólFacy Gniny Jadzcjów z tremizcjmi poarzado$mi otü iü]Di podmiohi !.owadz4cJmi dzialallo<¿
poTJrlL públi.árBo q1'ó( 2000 2r2¡t¿.ie mnñcpljc:

$ r
Bürmishz Miastr JQdrzejow¿ oglaszá otwarty konl'urs ofert dla o¡g¿niadi pozrzqdo$ych o¡¿z

imych podmiotów prowadzqc./ch ddalalnoÉó pozvtL:u püblicnego ri¿ re¿lizacje zadari püblic^ych Gminy z

]. PROFILAI'TYKIIPRZECIWDZIAI,ANIAPATOLOGIOMSPOLECZNYM

zadaí.

Lp.
Krnta dotacjí

Temin rcaüzaci
w roku 2008

I

Prowadzenie zajpc opiekuíczo-
wychow¿wczych dla dzieci ,,2 grup ¡yzyka'
(w lm do45vianie dzieci) w placów-k¿ch
prowadzonlch przez organizacje
wzárz+dowe

18.000,0021 18.000,0021 ls¡iecici-gludziei

2
inteS¡acja-skupiede ruchov

Ízc¿wosciowych omz zagospodarowarue
czasu wolnego osobom üzale2¡ion]fl i ich

rcüitrom w klubach absbnenckich
9.000,0021 10.000,002i l':wiecieú-gndzieli

l

Dzialal$Só spofowa:

a) upowszech¡iá¡ie spo¡tu j¿ko ¿llemat}.ir1lej
formy sp9dzánia wolnego czasu prcz

dzieci i nlodziez
b) orgánizácja walecyjnej ligi pilkarskicj

druzln wiejskich

35.800,0021

6.000,0021

37.000,0021

6.000,0021

Lrvicci€ú-g¡udziel

okres wakacji

4

Org¿nizacja wlpocz]iku leEiego dla üieci
i nlodziezJ z roüii dlsfi¡rkcyjnych

a) w fo¡mie pólkolonü
b) w fo¡mie kolotrii a) 7.000,0(}21

b) 40.000,0oi.-t
a) 7.0C¡0,0021
b) 40.000,002I

okfes wakacli

5 org¿dzacja miedaszkolrcgo ko¡kursr
o temafce Í2rkofi¿nii 2.000.0021 2.000,00zl krvieciei-listopad

R¿z€m: 117.800,0021 120.000,00/
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Rodzaj zad¿¡ia:

Temín rcalizacji

nar/cc -grüüierl
2009 r

w tuka 2008 t' toku 2009

Upowszecbri¿nie L:ultury lizycznej
sportu, org¿nizacja imprez spofosych i
rckcacyjnych, uczestf ctwo we
wspolzawod ctwie sportoqlm

265 000.0021 300 000,00 zl

Uprawnione do skladania ofert s{podmioty $,Ymiedone w art. 1l st.3 üstau-Y z dnia 24 L:wietnia
2003r o dziatalnoÉci po4'tl':u prblicznego i o wolontariacie @z.U.Nr 96, poz.873 zpói'.7:nt.), ptovadz4ce
dziatalnoóó po4'tl:u Fblicaego odpo$,lcdrio do terftoriahego zakrcsu di¿lania gminl Jpdrzejólv oraz których
dzialálmáó statutow¿ jest 7-god¡a z dzie¿izin4 zlecanego 7¡d¿nia.
Do of€fy nals¿y dol{cryó:

. á1ft¿l¡y odpis z rejest¡u lub odporiednio wyciag z ewidencji lub ime doküment potwíerdzál4ce
statüs pmwry olcrcnt¿ i umocowtnie osób go rcprezefltuj4cych;

. spmwoT-danic merforyczne i fina¡sowc 7a ostahi rok (¡ilans, üchltrek \l1¡ikó* lub rachunek
,tsków i slral, infomücja dodatkow¿):

. umo\ra partncrska lub oswiadszenie paÍrera ( w przipadkr wskaT¿¡ria pa¡tnen w pkt v' I
ofeú);

. $amt:

. prográm profil¿kryczry ( rv pi4?adku zlozenia olcrry z zakesu plofihkryki i ptz eciwdzialania
patologrom spolecznym);

Mieisce ¡ te¡mir skladada ofef:
Kompletne ofefl] wedlug wzolx stanowi4cego zalqql¡ik nr I do rozporaüenia Ministra h¿c}
i Polilyki Spotecznej z dnia 27 g¡udnia 2005r w spralvie wzorn oitrly !¡ ¡ealizacjF zadania publícznego,
mmoil¡ego \{zofl ümor:lT o $yko&rnic zadafúa publicaÉgo i wzoru spr¿wozda¡ia z ltykonania tego zadada

@zU.N¡:64, po2.2207) nale¿f skladaó ü Tarilmigtych koperl:rch z oznaczeniem podmiotu skladaj4cego
ofert9 ülaz z okrcÉlcniem rodzaju zad¡nia podancgo w ogloszeriü otwaflcgo Konl']rrsu Oferl, rv
nieprzelracz¡tnym tenninie 30 fui od daryjego oglosT-enia w sekcta¡iacie UrzFdu Miejskjcgo n
J€drzejowie, ul. 11-go Listopada 33a.
Uwag¿l Poúnioly ubiegajace siQ o dotacje na rcáli7¿cj9 wigcej niz jedncgo zadaiia slCad¿j4 odrpbre of¿rtl'
tr¿ k¿zde ¿adan¡c, kida ofeí¿ q osobnej kopcrcrc.

Pr¿y rozpatryw¡niu ofert b9d4 b¡are pod uw¿ge nast9puj4ce kr]leria:
. mcrforyczna wáfoÉó ofeíy;
. $]'sokoóó Érodkórv publicznych przeziaczonych na ¡ealiz¿qQ zadania;
. ¡noZlilvoSó realizacji zadania przez podniol prcdstawiai4cy ofcfa;
. ocena pzedsawionej kalkülacji kosztów rcalizacji z1d¡nia, w tym w odniesieniu do zaLr€su

zeczowego 7¡dania;
. dotychczasowa wspolpr¿ca zlokaln)¡ü samov¿derL opiide i rckomenücje;

Oferty b€dq podlegaó occnic powola¡ej w fm celu Komisji kontursowej, kóra r ter¡ni¡Iie 14 dri od a¡nia 11'
L1órym üpb]l4l temin skl¡d¿ni¿ ofert, dokona ich oceny, a mslgpnie Pzedstawi Buñnistrzowi propozycJe
przyaunia dotacji. Ostatecznq dccyzjQ o przlzn¿niu dotecji podcjmuje BurmisÍz Miast¡ J€drzejoqa w
lc¡minie ? dni od daty rozpatrzenh olcrt púez komisje. Od decyzji Bunnistrza Minla JPdücjowa $ spraBie
wyboru otcrty i udzielenia dotacji Íie stosuje siQ trybo odwolaria. Mate¡ialy do ko¡l':ürsü s4 dostpp¡e w
\,rydziale RozÍ'oju Gospod¿rcTego UrzQdu Mejskiego olaz w Biuletyríe lnfolmacji PubliczneJ

OlEllqilv.qjjl!,Solrp-¡l ). Wl]liki konltrsu zostá¡4 podanc do publicnej lvi¿domosci poprzez w]r¡.ieszcnie
¡a tablicy ogloszeú w siedTibie ürz€du o¡az w Birrletyde I¡fo¡¡n¿cjí Pubhczrel.

$2
WykonaÍie zarzqdzc¡ria powcr7¿ sip Naczelnikosi Wydzialu Rozwojn Gospoclarczcgo UIz€d

\4¡eicliego 
\ j

Ogloszenie, o którln üowa w $ I umieszcza si9 w dzieffdhr - "ECHO DNIA', Biületde Inlonnacji
PublicT-nej or¿z rv siedzibi€ Urzpdü ná tablicy ogloszcli.

! 4
Z¿rz{dzenie $chod/j $ ,}crc / dnrem podprsarta

B

Wo¿ski


