Załącznik
do Zarządzenie nr 494
Burmistrza Poddębic
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Poddębic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych
Gminy Poddębice w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r.
Przedmiotem otwartego konkursu ofert są niżej wymienione zadania, na które
przeznaczono następujące środki finansowe:
1) Zadanie 1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie klubu abstynenckiego
na terenie miasta – 32.000,00 zł.
2) Zadanie 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób bezdomnych
i uzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie
Gminy Poddębice – 20.000,00 zł.
3) Zadanie 3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice
w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących
rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki – 29.500,00 zł.
4) Zadanie 4. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice
w szczególności poprzez prowadzenie działań sportowo-rekreacyjno-turystycznych – 7.000zł.
5) Zadanie 5. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Poddębice – 3.000,00 zł.
6) Zadanie 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy
Poddębice – 20.000 zł.
7) Zadanie 7. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z terenu Gminy Poddębice – 13.000,00 zł.
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań
publicznych, na które rozpisany jest konkurs określa:
1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
2) uchwała Nr XLIII/253/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 listopada 2013 roku
w
sprawie
przyjęcia
„Programu
współpracy
Gminy
Poddębice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2014”,
3) dotacja może być przyznana na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu
konkursowym,
4) dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane
za najkorzystniejsze przez Burmistrza Poddębic,
5) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań
regulować będzie umowa pomiędzy Burmistrzem Poddębic, a oferentami wybranymi
w drodze konkursu ofert.
W konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Poddębice,
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami.
Termin i warunki realizacji zadań
Dofinansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia
19 grudnia 2014 roku.
Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert do dnia 21 lutego 2014 r. na adres Urzędu Miejskiego
w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik 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).
3. Oferent może złożyć jedną ofertę na zadanie będące przedmiotem konkursu.
4. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie
do innego rejestru lub ewidencji (zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, ważne
trzy miesiące od daty wystawienia),
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2013,
3) aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu,
4) oświadczenie o prowadzeniu przez podmiot księgowości zgodnie z ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)
5. Zaadresowane do Burmistrza Poddębic oferty należy składać do dnia 21 lutego
2014r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21,
99-200 Poddębice, w zamkniętych kopertach z napisem: Otwarty Konkurs Ofert – „nazwa
zadania”
1) Zadanie 1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie klubu abstynenckiego
na terenie miasta – 32.000,00 zł.
2) Zadanie 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób bezdomnych
i uzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie
Gminy Poddębice – 20.000,00 zł.
3) Zadanie 3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice
w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących
rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki – 29.500,00 zł.
4) Zadanie 4. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice
w szczególności poprzez prowadzenie działań sportowo-rekreacyjno-turystycznych – 7.000zł.
5) Zadanie 5. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Poddębice – 3.000,00 zł.
6) Zadanie 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy
Poddębice – 20.000 zł.
7) Zadanie 7. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z terenu Gminy Poddębice – 13.000,00 zł.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
W przypadku składania ofert drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data stempla
pocztowego.

6. Oferty złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone ze względów formalnych.
Termin, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór najlepszej oferty nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.
2. Wyboru dokona Burmistrz Poddębic.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw,
2) kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania
publiczne,
4) planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej
członków,
6) analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
4. Burmistrz Poddębic po zapoznaniu się z ofertami dokonuje wyboru ofert w drodze
zarządzenia.
5. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
6. Burmistrz Poddębic zawiadomi w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty
do realizacji lub jej odrzuceniu.
W 2013 r. w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy
Poddębice w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
krajoznawstwa,
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży,
edukacji,
oświaty
i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznano łącznie dotacje
na niżej wymienione zadania w następujących kwotach:
1) Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie klubu abstynenckiego na terenie
miasta – Stowarzyszeniu Abstynenckiemu Klubu „Życzliwych Serc” 31.500 zł.
2) Zwiększenie
dostępności
pomocy
terapeutycznej
dla
osób
bezdomnych
i uzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie
Gminy Poddębice – Poddębickiemu Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” 5.000.
3)
Zagospodarowanie
czasu
wolnego
mieszkańców
Gminy
Poddębice
w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących
rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki
– Niepublicznej Świetlicy Środowiskowej Sióstr Maryi Niepokalanej 5.500 zł
– Stowarzyszeniu Przyjaciół Bałdrzychowa 11.000 zł
– Stowarzyszeniu „Górzanie” 10.000 zł.

4) Wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych osób starszych, bezdomnych
i niepełnosprawnych oraz prowadzenie profilaktyki uzależnień dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Poddębice – Fundacji „Metamorfoza” 16.000 zł.
5) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poddębice – Parafii
Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Poddębicach 3.000 zł.
6) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Poddębice –
Niepublicznej Świetlicy Środowiskowej Sióstr Maryi Niepokalanej 3.000 zł.
7) Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej
oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych w powyższej
dyscyplinie – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trops” Poddębice
60.000 zł.
8)
Szkolenie
z
uwzględnieniem
współzawodnictwa
dzieci,
młodzieży
i dorosłych w sekcji piłki nożnej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportoworekreacyjnych w powyższej dyscyplinie – Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ner”
Poddębice 95.000 zł.
9) Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice w szczególności
poprzez prowadzenie działań sportowo-rekreacyjno-turystycznych – Ludowemu Klubowi
Sportowemu „Ner” Poddębice 7.000 zł.
10) Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu
Gminy Poddębice – Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ner” Poddębice 13.000 zł.
W 2013 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego
Gminy Poddębice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku
przyznano dotację na realizację zadania pn. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa
dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach
sportowo-rekreacyjnych w powyższej dyscyplinie – Centrum Promocji Sportu i Rekreacji
„Dragon” Poddębice 25.000 zł.
Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski

