
ZarzEdzenie Nr ..:{ i.k..tzo'l't
Burmistrza Miasta Jedrzejowa

z dnia 22 czetwca 20'l'lr

w sDrawre
ogloszenia otwartego konkursu ofert dla organizacj¡ pozar¿qdowych oraz ¡nnych
podmiotów prowadzecych dzialalnoéó po¿ytku publ¡cznego na real¡zacj9 zadania
publ¡cznego Gm¡ny Jgdrzejów w roku 2011 w zakresie przec¡wdz¡alan¡a uzalein¡eniom
i patologiom spolecznym

Napodstawéart.13i15Lrstawy z dn a 24 kwietnra 2003r o dz alalnoSci pozytku publcznego
o wolontariac e (Dz U z 2410t nt 234 poz 1536), zazEdzam co nasiepule:

3 l

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert dla organizacjl pozazedowych oraz Innych
podm¡otów prowadzAcych dzialalnosó po2ytku publicznego na realizacje zadania
publicznego gminy Jednejów w roku 2011 w zakresie pzeciwdzialania
uzaleznieniom i patologiom spolecznym.

2. Szczególowe warunki konkursu okreóla Zalqcznik ff 1 do niniejszego Zazadzen¡a.
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Zalacznik Nr'1 do Rozpozedzen¡a

¡iinistra Pracy i Polityki Spolecznej z dnla '15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczecych rcalizaqi zadania publicznego araz wzotu
sprawozdania z wykonania tego zadan ia (Dz U. 2 2011t, Nr 6, poz.25)

s2
Wykonanie Zaz4dzenia powierza sie Naczelnikowi Wydzialu Organizacyjnego i Spraw
Obvwatelskich

s3
Zatzqdzenie wchodz¡ w 2ycie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
;

fits¡r M¿.rcA\ Plsata*



Zalqcznik nr l
do Zatzadze^ia v 114..1..!.i, BurmistEá M¡ástá Jedeejowa

z dnia 22 czerüca 20111

OGLOSZENIE
w spraw¡e otwartego konkursu ofert

Burmistz lvliasta Jedrzejowa oglasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania
publicznego Grniny w roku 20'1 1 z zakresu p"zeciwdzialania uzaleznieniom i patologlom
spolecznyrl,]: pod nazwa, upowszechn¡anie sportu jako alternatywnej formy spQdzan¡a
wofnego czasu przez dzieci ¡ mlodz¡e¿"

Termin fealizaclizadania: 20 piec-31 gtudzien 2011r
Kwota dotacjj pr¿ewidziana na realizaqe zadanta: '15.000,0021

Kwota dotacji przekazana na realizacje tego samego rodzaju zadania w roku 2010 -
33.000.0021

l. Termin ¡ miejsce sktadan¡a ofert oraz sposób przygotowania oferty:

1. Do konkursu moga przystqpió:
¿) o qat\ t¿d' le puzdrz4uowe.
b) podmioty wym enione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

dziatalnoécl pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz 1536) - prowadz4ce dzialalnoéó po2ytku publicznego w zakresie wyzej
wymienjonych zadañ odpowiednio do terytorialnego zasiegu dzialania Gminy
Jedrzelów.

2. Oferty na realizacjQ wymienionego zadaria nalezy sktadaó wraz z wymaganyrni
zalacznikami w zaklejonych kopertach, opatrzonych pleczeclq o(ganzacl z
dopiskiem ,,Ofwarfy konkurs oleñ na real¡zaciQ zadania publicznego gm¡ny
Jedrzejów w zakresie pzeciwdz¡alan¡a uzale2n¡eniom i patolog¡om
spolecznym w 2011 roku - sporf", w sekretariacie Uzedu Miejskjego w
Jedrzejowie ul. 11 Listopada 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 l¡pca
2011r do godz.'15.00. Ofedy nadeslane poczte powinny wplynaó do sekretariatu
UrzQdu Mie jsk iego do  dn¡a  12 l ipca2O11t  do  9odz .15 .00 .

3. Oferty zlo2one po wyznaczonym terrninie nie bedq rozpatrywane.
4. Oferta konkursowa winna byó spozEdzona wedlug wzoru stanowi4cego Zaiacznik

Nr I do Rozporz4dzenia l\.4inistfa Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010
r. w sprawie wzofu oferty i ramowego wzoru umowy dotyczecych rcalizacii zadania
publicznego oraz wzo(u spfawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r,
Nr 6, poz. 25).
Wzór oferty dostepny jest na stronie BIP www.jedrzejow.eobip.pl , na stronre
internelowej vvla ¡r'.jedzejow.eu oraz w siedzibie Urzedu ¡/iejskiego w JQdrzejowie.

a) aktualny odps z rejestru lub odpowiednio wyciag z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzajAce status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentuj4cych

b) akiualny statut
c) sprawozdanie merytoryczne i f inansowe (bilans, rachunek wyników lub

rachunek zysków i sttal) za rck2410
d) program profi laktyki uzale2nieñ wraz z harmonogramem

6. Do oferty mogq byó dol4czone inne dokumenty majece znaczenie pzy ocenie
mo2liwoéci i jakoéci wykonania zadania przez oferenta, w tym fekomendacje i opinie
o oferencie oraz realizowanych pzez niego projektach.

7. Oferta wraz z za¡qcznikami winna byó podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania podmiotu, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru Sqdowego
lub innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie osób
go reprezentujacych.
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ll. Warunk¡ otrzyman¡a dotacji na realizacje zadania:

Zgodnoéó realizowanego zadania z celami statutowymi oferenta.
Dysponowanie odpowiedniml zasobami kad.owymi i zeczowymi gwarantul4cyml
dobrq jakoéó realizowanego zadania.
Rea zacla programu proftraktyki Jzalezniei

I l l . Term¡n ¡ tryb wyboru ofert:

1 Ofedy podlegajq ocenie Komisji Konkursowej powolanej przez Burmjstrza Miasta
JQdrzejowa odrQbnym zatzqdzeniem.

2. Komisja dokona oceny ofert w ierminie 7 dni, od dnia w którym uptynal termin ich
skladania.
Oferty które n e spelnia wymogów formalnych podlegaja odrzuceniu.
Oglaszajacy dopuszcza mozliwoéó wezwania oferenta do uzupelnienia lub korekty
ztozonei ofertv.

5. Komisja przedstawi ptopozycje Wzyznanja dotacji Burmistrzowi Miasta Jedzejowa.
6. Ostaleczna decy4e o ptzyznaniu dotacji podejmie Burmistz lvliasta JQdtzejowa

w terminre 7 dni od daty rozpatzenia ofert pzez komisje.
7 Od decyzji Burmistrza l\¡iasta JQdrzejowa w spfawie wyboru oferty iudzielenia dotacji

nie stosuje sie tfybu odwolania
8. Wyniki konkursu zostanq podane do publicznej wiadornoéci poptzez zamieszczene

w Biuletynie Infomacji Publicznej www.ied|zeiow.eobip.ol na tablicy ogloszeñ UrzQdu
Miejskiego w JQdzejowie oraz na stronie internetowej Urzedu Miejskjego w
Jedzejowie www.iedzeiow eu niezwlocznie po wydaniu zatzqdzenia ptzez
Burmistza.

L OglaszajAcy zastrzega sobie pfawo do odwolania konkursu bez podania przyczyny.

lV. Kryter¡a stosowane pey dokonywaniu wyboru ofert:

1. l\¡erytoryczna wartoóó oferty .
2. Wysoko6ó érodków wlasnych na realizacje zadan¡a.
3 l\¡o2liwoéó realizacji zadania Wzez podmiot przedstawiajacy oferte.
4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym wysokoéó Érodków

publjcznych w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
5. Dotychczasowa wspólpraca z lokalnym samozadem opinie i rekornendacje

V. Zasady przyznawan¡a dotacj¡:

1. Dotacja na wsparcie iub powiezenie rcalizacji zadan¡a zostanie pzekazana po
podpisaniu stosownej umowy z wylonionym w ramach konkursu oferentem.

2. Kwofa pzyznanej dotacji moze byó ni2sza od wnioskowanej w ofercie. W takim
przypadku oferent zobowiazany jest spozadzió korekte kosztorysu zadania i
ptzedlozyé za(lualizawa ny harmo.log fam real zacj, zadania.

3. Komisja Konkursowa mo2e, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonaó
wyboru dwóch lub wiecej ofert dotyczacych reatizacji zadania. W takim przypadku
érodkj pzeznaczone przez Gming Jedrzejów na realizacjg zadanja zostana
stosownie podzielone pomiQdzy dwie lub wiQcej Organizacji.

4. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie umowa, której wzór
stanowi Zal4cznik Nf 2 do Rozpoz4dzenia l\¡ inistra pracy i polityki Spolecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawle wzoru oferty i ramowego wzoru umowy doryczqcycn
tealzacli zadania publicznego otaz wzatu sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.  U 22011t  Nr6 ,  poz .25) .

5. Podmioty, które zostaly pozbawione prawa otrzymania dotacji na podstawie art. 145
ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z pó2n. zm.) nie mogq ubiegaó siQ o pzyznanie dotacji pzez kolejne 3 lata,
l i czqcoddn ias tw¡erdzen ian teprawid lowegowykorzys tan iadotac j iBURMlsTRZ

ú(i f,fanXn pfsr.ek


