
                                                                                       Załącznik nr 1 
                                                                                                      do Zarządzenia nr 58/13

                                                                                                 Burmistrza Trzcianki
                                                                                                       z dnia 23 kwietnia 2013r

OGŁOSZENIE

Na  podstawie  art.  13  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 
1536)  Burmistrz  Trzcianki  ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację
w  2012  r.  zadania  publicznego  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom 
i  patologiom  społecznym  pn.  „Organizacja  wypoczynku  letniego   dla  dzieci 
i  młodzieży w wieku od 7 do 15 lat  z  rodzin  zagrożonych patologią  społeczną”. 
Zlecenie  realizacji  zadania  publicznego  w  powyższym zakresie  nastąpi  w formie 
wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania:
Organizacja wypoczynku letniego  dla dzieci  i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat 
z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Na realizację zadania w formie wsparcia 
finansowego przeznacza się 50.000 zł. 

II. Zasady przyznawania dotacji: 
1.  Dotacje  będą  przyznawane  zgodnie  z  art.  15  ustawy  z  dnia  24  kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, 
poz. 1536) oraz poniższymi kryteriami:

a) prowadzenie  przez  organizację  działalności  statutowej  w  zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

b) adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży (zamieszkałe na terenie gminy 
Trzcianka) zagrożone alkoholizmem i patologią społeczną,

c) dysponowanie  kadrą  pedagogiczną,  zdolną  do  realizacji  zadania 
i przeszkoloną w zakresie zapobiegania uzależnieniom,  

d) posiadanie  doświadczenia  niezbędnego  do  realizacji  zadania  będącego 
przedmiotem konkursu,

e) w  przypadku  przyznania  dotacji  w  wysokości  innej  niż  wnioskowana  – 
dokonanie korekty kosztorysu projektu.

f) Dotację  można wykorzystać na:
-  opłacenie  wynagrodzeń   wraz  z  pochodnymi  oraz  kosztów  pobytu 
i  wyżywienia opiekunów dzieci,

          -    zakup artykułów spożywczych lub usług gastronomicznych,
- zakup  materiałów  biurowych  niezbędnych  do  realizacji  zajęć 

profilaktycznych,
- zakup środków czystości,
- opłacenie usług transportowych,
- zakup biletów wstępu do kina, muzeum, na basen itp.,



- opłacenie noclegów,
- ubezpieczenie uczestników wypoczynku.

Finansowaniu nie podlegają wydatki inwestycyjne oferenta.

2.Do oferty należy dołączyć: 
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2012 

rok  (w  przypadku  dotychczasowej  krótszej  działalności  –  za  okres  tej 
działalności), 

- aktualny  odpis  z  rejestru  lub  odpowiednio  wyciąg  z  ewidencji  lub  inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących,

-  szczegółowy harmonogram zajęć,
- umowę  partnerską  lub  oświadczenie  partnera  (w  przypadku  zawarcia 

umowy partnerskiej),
- umowę z podwykonawcą lub oświadczenie podwykonawcy (w przypadku 

zawarcia umowy w celu realizacji zadania),
- oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o środki publiczne,
- dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  osób  realizujących  zadanie  oraz 

posiadane doświadczenie i zasoby rzeczowe,
- listę dzieci.

3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i dofinansowania zadania  
   ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.
4.W przypadku przyznania  dotacji  w wysokości  innej  niż  wnioskowana –  oferent 
dokona korekty kosztorysu projektu.

III. Termin realizacji zadania:
2 lipiec 2013 r.– 31 sierpień  2013r.

Termin  realizacji  zadania  rozpoczyna  się  nie  wcześniej  niż  od  dnia  podpisania 
umowy, co nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu 
ofert oraz dokonaniu zmian w budżecie  na 2013r. Wydatki poniesione przed dniem 
podpisania umowy nie będą rozliczone.

 IV. Termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,
pok.  nr  20,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  17  maja  2013r.,
do  godz.  14.30.  Oferty  należy  składać   na  formularzu  zgodnym z  załącznikiem 
nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 
r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 6, poz. 25).
Oferty  złożone  po  wskazanym  terminie  oraz  zawierające  braki  formalne, 
w  przypadku nie usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania 



wezwania do ich usunięcia, nie będą objęte procedurą konkursową.

V. Tryb i kryteria:
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) lista uczestników wypoczynku ze wskazaniem daty urodzenia dziecka, miejsca 

zamieszkania  i szkoły do której uczęszcza,
2) lista  dzieci  zatwierdzonych  przez  komisję  konkursową  po  uzyskaniu  opinii 

kierownika  MGOPS  na  temat    wysokości  dochodów  na  jednego  członka 
rodziny (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) i występujących w rodzinie 
zagrożeń, 

3) całkowity koszt realizacji zadania,
4) wysokość wkładu własnego,
5) kwota dofinansowania z innych źródeł,
6) posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt,
7) kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć,
8) warunki  zakwaterowania,  wyżywienie,  dodatkowe atrakcje  typu:  wycieczki, 

możliwość nabycia nowych umiejętności i uprawnień.

2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
     
     3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:
     1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
     2) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
     3) powierzenia realizacji tego samego zadania kilku podmiotom.

    
4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536),

2) rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia
15 grudnia  2010r.  w sprawie  wzoru oferty  realizacji  zadania  publicznego, 
ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie  zadania  publicznego  i  wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25),

5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca po upływie terminu składania 
ofert.

Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane i kwalifikowane przez Komisję 
Konkursową  powołaną  przez  Burmistrza  Trzcianki.  Decyzję  o  wyborze  ofert 
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.
Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie  internetowej:  www.trzcianka.pl,  nie  później  niż  w  ciągu  trzech  dni  od  dnia 
rozstrzygnięcia konkursu.

http://www.trzcianka.pl/


VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym 
na realizację tego samego zadania.
            
            2012 rok – 3.850 zł
     
Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  podmiotami  jest  Alina  Matkowska.  Telefon 
067 352 73 48, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.


	OGŁOSZENIE

