
Zarzqdzenie Nr lt 12017
Burmistrza Miasta Jedrzeiowa

z dnia . t9.. . .QL,.&lY.t . . .

w sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarzEdowych oraz innych
podmiotów prowadzqcych dzialalnoéé po2ytku publicznego na realizacjg zadan
pubf icznych Gminy Jgdrzejów w roku 2017 w zakresie przeciwdzialania uzale2nieniom
i patologiom spolecznym

Na podstawie art.l3 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalnoÉci pozytku publicznego
i o wolontariacie (D2.U.2016.1718 z pó2n.zm.) w zwiqzku z uchwalq nr XLVI/411113 Rady Miejskiej
w Jqdrzejowie z dnia 13 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia ,,Programu wspólpracy Gminy Jgdrzejów
z organizaqami pozarzqdowymi orcz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSó pozytku
publicznego na lata 2014-2017", zarzqdzam co nastgpuje:
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Oglaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych oraz innych
podmiotów prowadzqcych dziatalnoéó pozytku publicznego na realizacjg zadan
publicznych gminy Jqdrzejów w roku 2017 w zakresie przeciwdzialania
uzale2nieniom i patologiom spolecznym, o treóci stanowiqcej Zalqcznik nr 1 do
n i n iejszego zarzqdzenia.
Wzór oferty realizaQi zadania publicznego stanowi Zalqcznik Nr 1 do Rozporzqdzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Poli tyki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczqcych realizacji zadan publicznych
orazwzorów sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. 2016.1300).

s2
powierza s¡g Inspektorowi
Dzialalnoéci Gospodarczej i

'')

Wykonanie Zarzqdzenia
alkoholowych w referacie
Miejskiego w Jqdrzejowie.

ds. rozwiqzywania problemów
Profilaktyki UzaleZnien Urzqdu

s3

Zarzqdzenie wchoüzi w zycie z dniem podpisania
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Zal4cznik nr 'l ^.
do Zarzqdzenia Nr .*11... /2017

Burm islrza M iasta Jgd rzejowa
z dnia .,,1!{,.02.2017 r.

OGLOSZENIE
w sprawie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art .13 i15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalnoéci pozytku publ icznego
i o wolontar iacie (Dz U.2016.1718 z pó2nzm.) w zwi1zku z uchwalq nr XLVI/411l13 Rady Miejskiej
w Jgdrzejowie z dnia 13 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia , ,Programu wspólpracy Gminy Jgdrzejów
z organizaqami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoéó pozytku
publicznego na lata 2014-2017"

Burmistrz Miasta Jqdrzejowa

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiotów
prowadzEcych dzialalnoSó pozytku publicznego na realizaqq zadan publicznych Gminy
w roku 2017 z zakresu

PRZECIWDZIAT-ANIA UZALEzNIENIOM I PATOLOGIOM SPOLECZNYM

Rodzaje zadan'.
Kwota dotacji

Lp. Nazwa zadania

Prowadzenie zajgó opieku riczo-
wychowawczych z elementami
socjoterapii przeznaczonych dla dzieci
'z grup ryzyka" (w tym do2ywianie dzieci)
w placówkach wsparcia dziennego
prowadzonych przez organizacje
pozarzqaowe

P rzeciw dziatan ie wykl uczen i u
spolecznemu popzez integracjg osób
uzaleznionych od alkoholu oraz
zagospodarowanie czasu wolnego tym
osobom i ich rodzinom w klubach
abstynenckich

Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i mlodzieZy zrodzin
dysfu nkcyjnych w formie :

a) pólkolonii

b)  ko loni i
(d la min imum 60 dziec i
z gminy Jqdrzejów),

w roku 2016

79.000,0021

20.000,0021

a) 15.000,0021

b) 50.000,002t

w roku 2017

a) 15.000,0021

b) 50.000,0021

Termin realizacji
zadania

85.000,0021 kwiecieri-orudzien

20.000,002t kwiecieó-grudzien

Organizacja migdzyszkolnego konkursu
o tematyce narkomanii dla uczniów klas
lV-Vl szkól podstawowych oraz imprezy
podsumowujqcej

okres wakacji

2.000,002i 2.000,0021 kwiecien-czenviec
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l. Zasady przyznawania dotacji:

Postgpowanie konkursowe odbywaó sig bqdzie zgodnie zzasadami okreélonymi w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie
(D2.U.2016.1817 z pó2nzm.) oraz postanowieniami zawartymi w ,,programie
wspólpracy Gminy Jqdrzejów z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalnoéó pozytku publicznego na lata 2014-2017"
przyjgtym przez Radg Miejskq w Jqdrzejowie uchwalq Nr XLVI/411113 z dnia 13
grudnia 2013r.
Dotacje na realizaqq zadan otrzymajq podmioty, których oferty zostanq uznane za
najkorzystniejsze.
Dotacje zostanq przekazane na wsparcie realizaqi zadan publicznych.
Dopuszcza sig rozstrzygnigcie konkursu poprzez wybór jednej lub wiqcej ofert na
realizacjq danego zadania.
Podmiot ubiegajqcy s¡g o dotacjq ponosi bezpoóredniq odpowiedzialnoÉó za
prawidlowq realizacjq zadania.
Kwota przyznanej dotacji moZe byó ni2sza od wnioskowanej w ofercie. W takim
przypadku oferent zobowiqzany jest sporzqdzió korektg kosztorysu zadania
i przedlo?y ó zaklualizowa n y h a rm o n og ra m r ealizaqi zadania.
Dopuszcza siq zlozenie oferty wspólnej dwóch lub wigkszej liczby organizacji
pozarzqdowych dzialajqcych wspólnie. Oferta powinna okreólaó podzial obowiqzków
pom iqdzy poszczególnym i organizaqami.

Organizacje pozazqdowe skladajqce ofertg wspólnq ponoszE odpowiedzialnoóÓ
solidarnq za zobowiqzania.

Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zawarla zostanie umowa, ktÓrej wzór
stanowi ZalEcznik Nr 3 do Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzorów sprawozdañ
z wykonania tych zadañ Dz. U. 2016.1300).

Do rozliczenia dotacji stosuje sie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o f inansach publicznych (D2.U.2016. 1 870).

ll. Termin i miejsce skladania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

Do konkursu mogq przystqpió:
a) organizacje pozarzqdowe.
b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r.

o dzialalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.1817
z pó2nzm.) - prowadzqce dzialalnoéÓ pozytku publicznego w zakresie
wy2ej wymienionych zadan odpowiednio do terytorialnego zasiqgu dzialania
Gminy Jgdrzejów.

Oferty na realizacjg wymienionych zadan nale2y skladaÓ wraz z wymaganymi
zalqcznikami w zaklejonych kopertach, opatrzonych pieczgciq organizacji z nazwE
zadania, którego dotyczy oferta w sekretariacie Uzqdu Miejskiego w Jgdrzejowie ul.
11 Listopada 33A w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017r
(poniedzialek) do godz. 15.00. Oferty nadeslane pocztq powinny wptynqÓ do
sekretariatu Urzgdu Miejskiego do dnia 13 marca 2017r do 9od2.15.00.
Oferty zlo2one po wyznaczonym terminie nie bgdq rozpatrywane.
Organizacja skladajqca oferty na realizacjg wigcej ni2 jednego zadania
konkursowego powinn a zlo2yó ka2dq ofertg w oddzielnej kopercie.
Oferta konkursowa winna byó sporzqdzona wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcznik
Nr 1 do Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17
sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych
realizaqi zadania publiczneg o oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U 2016 1300)
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\Nzór oferty dostqpny jest na stronie BIP wvuw.jedrzejow.eobip.pl , na stronie
internetowej wlvw.jedrzejow.eu oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Jqdrzejowie
(referat Dzialalnoóci Gospodarczej i Profilaktyki Uzale2nien, budynek za Bibliotekq
Miejskq pok. nr 8).

6. Do ofertv nalezv zalaczvó:
i.) kopig aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji  lub

inne dokumenty potwierdzajqce status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujqcych

b) aktualny statut
c) program profilaktyki uzale2nien wraz z harmonogramem (dla zadania

okreélonego w l iczbie porzqdkowej 4 ze szczególnym uwzglqdnieniem
profi laktyki narkomanii)

7. Do oferty mogE byó dolqczone inne dokumenty majqce znaczenie przy ocenie
mozliwoóci ijakoéci wykonania zadania przez oferenta, w tym rekomendacje i opinie
o oferencie orazrealizowanych przez niego projektach.

8. Oferta wraz z zalqcznlkami winna byó podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania podmiotu, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru Sqdowego
lub innym dokumentem potwierdza)qcym status prawny podmiotu i umocowanie osób
go reprezentujqcych.

9. W przypadku zalqczników skladanych w formie kserokopii winny one byó
potwierdzone za zgodnoSó z oryginalem przez osobq uprawnionq.

l l l .  Warunki realizacj i  zadania:

1. Zgodnoéó realizowanego zadania z celami statutowymi oferenta.
2. Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi i rzeczowymi gwarantujqcymi

dobrq jakoéó realizowanego zadania.
3. Realizacja programu profilaktyki uzale2nien.
4. Objgcie zadaniem mieszkanców Gminy Jgdrzejów.
5. Prawidlowe, rzetelne i terminowe sporzqdzanie sprawozdan finansowych

i merytorycznych oraz oszczqdne i celowe wydatkowanie przyznanych
órodków finansowych.

6. Wyodrgbnienie ewidencji  ksiggowej érodków publicznych otrzymanych na podstawie
umowy.

7. Zgloszenie placówki wypoczynku kuratorowi oswiaty, wlaéciwemu ze wzglgdu na
miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora (dotyczy wypoczynku letniego dzieci
i mlodziezy)

lV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania
wyboru ofert:

1. Oferty podlegajq opini i  Komisj i  Konkursowej powolanej przez Burmistrza Miasta
Jqdrzejowa odrqbnym zarzqdzeniem.

2. Komisja dokona oceny ofert w terminie 7 dni, od dnia w którym uplynql termin ich
skladania.

3. Oferty, które nie spelniq wymogów formalnych podlegajq odrzuceniu.
4. Przy wyborze ofert komisja konkursowa:

a) ocenia mozliwoéó realizaqi zadania przez podmiot skladajqcy wniosek;
b) ocenia przedstawionq kalkulacjq kosztów realizaQi zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania;
c) uwzglqdnia wysokoéó órodków publicznych pzeznaczonych na realizacjg zadania',
d) ocenia proponowanq jakoéówykonania zadania ikwalifikacje osób przy udziale,
których wnioskodawca bqdzie realizowal zadanie publiczne,
e) uwzglgdnia planowany przez organizacjg pozarzEdowq lub podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ustawy udziat érodków wlasnych lub érodków pochodzqcych z innych
2ródel na realizacjq zadania publicznego;
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f) uwzglgdnia planowany przez organizacjg pozarzqdowq lub podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ustawy wklad rzeczowy, osobowy, w tym éwiadczenia wolontariuszy
i pracq spolecznq czlonków;
g) uwzglgdnia analizg i oceng realizacli zleconych zadan publicznych w przypadku
organizacji pozarzqdowej lub podmiotów wymienionych w ar1.3 ust.3 ustawy, które
w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwagg
rzetelno5ó iterminowoéó oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel Srodków.
Komisja przedstawi propozycje przyznania dotacji Burmistrzowi Miasta Jqdrzejowa.
Ostatecznq decyzjg o przyznaniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Jqdrzejowa
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia oferl przez komisjg.
Od decyzji Burmistrza Miasta Jgdrzejowa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji
nie stosuje siq trybu odwolania.
Wyniki konkursu zostanq podane do publicznej wiadomoóci poprzez zamteszczenle
w Biuletynie Informacji  Publicznej www.iedrzeiow.eobip.pl na tablicy ogloszen Urzqdu
Miejskiego w Jgdrzejowie oraz na stronie internetowej Urzqdu Miejskiego
w Jgdrzejowie www.iedrzeiow.eu niezwlocznie po wydaniu zarzqdzenia przez
Burmistrza.
Dofinansowaniem nie zostanq objqte wnioski dotyczqce organizacji  wypoczynku
letniego dla dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych w formie pólkolonii i kolonii
przewidujqce odplatnoéó uczestników.

F* I.j Pi &f i

\  . i

u 
" "dr{Ál'Mfirsri..


