
Dzia aj c na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.)

Burmistrz I owej
og asza:

otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadz cych dzia alno  po ytku
publicznego na realizacj  w 2009  r. zada  publicznych w zakresie:

SFERY OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
I. Rodzaj zadania: realizacja projektu „Ro niemy i yjemy w trze wo ci”- zintegrowany program,
zapewniaj cy warunki do prowadzenia wietlicy wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym, Klubu
Abstynenta i Grupy AA, utrzymania pomieszcze wietlicy socjoterapeutycznej oraz organizacji
wypoczynku  dla dzieci w okresie przerwy szkolnej zimowej i letniej.

1. Zadania zwi zane z przeciwdzia aniem patologiom spo ecznym maj  by  realizowane
w formie wy ej wymienionych przedsi wzi

2. W przypadku wyboru ofert realizacja zadania nast pi w trybie:
1) powierzenia wykonania zadania

II. Wysoko rodków publicznych przeznaczonych na realizacj zada w roku 2009
1. Na realizacj  wy . wym. zada w roku 2009 planuje si  przeznaczy czn kwot w wysoko ci

29.200 z  z przeznaczeniem na:
-  prowadzenie wietlicy wsparcia dziennego dla dzieci  wieku szkolnym- wynagrodzenia
koordynatora i opiekuna dzieci;(2 etaty) 12 760,00
-  utrzymanie pomieszcze wietlicy (ogrzewanie, media, sprz tanie , konserwacja, naprawy,
doposa enie, materia y szkolne) 6 500,00
-  utrzymanie Klubu Abstynenta i grup AA  (czynsz za wynajem i media) 1 000,00
-  organizacja wypoczynku dla dzieci ( zima , lato) 8 940,00

2. Kwota mo e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, e zadanie mo na zrealizowa  mniejszym
kosztem, z one oferty nie uzyskaj  akceptacji lub zaistnieje konieczno  zmniejszenia bud etu w
cz ci przeznaczonej na realizacj  zadania z przyczyn niemo liwych do przewidzenia w dniu
og aszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zada
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nast puje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003
r. Nr 96, poz. 873).

2. Wysoko  dotacji mo e by  ni sza ni  wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi
przys uguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego
realizacji.

3. Burmistrz I owej mo e odmówi  podmiotowi wy onionemu w konkursie przyznania dotacji i
podpisania umowy w przypadku, gdy:

- rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz co odbiega od opisanego w ofercie,
- podmiot lub jego reprezentanci utrac  zdolno  do czynno ci prawnych,
- zostan  ujawnione  nieznane  wcze niej   okoliczno ci   podwa aj ce  wiarygodno

merytoryczn  lub finansow  oferenta.
4. Szczegó owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje

umowa zawarta pomi dzy oferentem a Gmin  I owa.



IV. Termin i warunki realizacji zada
1. Zadania winny by  zrealizowane w roku 2009 z zastrze eniem, i szczegó owe terminy wykonania

zada  okre lone zostan  w umowach.
2. Zadania winny by  zrealizowane z najwy sz  staranno ci  zgodnie z zawart  umow  oraz

obowi zuj cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadania winny by  wykonane dla jak najwi kszej liczby mieszka ców Gminy I owa z grup ryzyka

V. Termin sk adania ofert
1. W konkursie mog  bra  udzia  podmioty okre lone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
2. Podmioty uprawnione do udzia u w post powaniu konkursowym sk adaj pisemne oferty realizacji
zadania wg wzoru okre lonego w Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 grudnia
2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
3. Oferty musz  by  podpisane i opiecz towane przez oferenta.
4. Do oferty nale y do czy :

1) aktualny odpis z rejestru (wa ny do 3 miesi cy od daty wystawienia);
2) aktualny   statut   lub   inny   dokument   wskazuj cy   zakres   dzia alno ci   podmiotu oraz organy

uprawnione do reprezentacji;
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.;
4) za wiadczenie/o wiadczenie   o   nie zaleganiu   w   op atach   podatku   oraz   sk adek na

ubezpieczenie spo eczne w ZUS.
5. Oferty nale y sk ada w sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej, osobi cie lub drog pocztow

(decyduje data wp ywu do Urz du) w terminie do dnia 30 grudnia 2008 r., do godz. 15.00.
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo na pobra  w sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej,

ul. eromskiego 27 pok. 14.
7. Oferty z one na drukach niezgodnych z rozporz dzeniem, o którym mowa w pkt 2, niekompletne

lub z one po terminie zostan  odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.   Przy ocenie ofert b  brane pod uwag  nast puj ce kryteria:

1) warto  merytoryczn  projektu i walory promocyjne (celowo  oferty, zakres rzeczowy, zasi g,
zgodno  z niniejszym og oszeniem);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowo  planowanych kosztów;
3) wysoko  wk adu w asnego rodków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji;
4) do wiadczenie oferenta w realizacji przedsi wzi  o podobnym charakterze;
5) mo liwo  realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

2. Oceny zawarto ci oferty za zgodno  z przepisami ustawy i programu wspó pracy Gminy I owa z
organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego
dokonuje Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom. Oferty niezgodne z
przepisami pozostan  bez rozpatrzenia.

3. Pe nomocnik Burmistrza ds. PU opiniuje ofert  w zakresie udzielenia wsparcia lub jego odmowy.
4. Burmistrz I owej po zapoznaniu si  z tre ci  oceny i opini  Burmistrza ds. PU podejmuje ostateczn

decyzj  w tej sprawie.



VII. Postanowienia ko cowe.
1. Wy oniony podmiot b dzie zobowi zany pod rygorem rozwi zania umowy do zamieszczania we

wszystkich drukach i materia ach reklamowych zwi zanych z realizacj  zadania (plakatach,
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a tak e w og oszeniach prasowych, reklamach, itp.,
informacji o tym, e zadanie jest dotowane przez Gmin  I owa.

2. Dotowany podmiot, zobowi zany b dzie do:

1) wyodr bnienia w ewidencji ksi gowej rodków otrzymanych na realizacj  umowy;
2) dostarczenia na wezwanie Burmistrza ds. PU lub w ciwej komórki organizacyjnej Urz du

Miejskiego orygina ów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa
wy ej, celem kontroli prawid owo ci wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia w ciwej
dokumentacji z ni  zwi zanej, która nie ogranicza prawa Gminy do kontroli ca ci realizowanego
zadania pod wzgl dem finansowym i merytorycznym;

3. Wyniki konkursu przedstawione zostan  na tablicy og osze  Urz du Miejskiego w I owej
oraz zostan  opublikowane na stronie internetowej Urz du.

Burmistrz

Adam Gliniak


