
Zarzsjdzenie Nr 409/2013

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego

w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym w roku 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1, ust. 2 i art. 13

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) z a r / ;j d z: a si? co nast?puje:

§i

1. Oglasza si? otwarty konkurs ofert na realizacj? zadania publicznego w zakresie

przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym w roku 2013 r.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom

i patologiom spolecznym w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem

dotacji na finansowanie jego realizacji.

3. Tresc ogloszenia o otwartym konkursie ofert stanowi zalacznik do zarzadzenia.

§2

Ogloszenie o konkursie publikuje si? poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej

2) w siedzibie Urz?du Miasta na tablicy ogloszen

3) na stronie internetowej Urz?du Miasta

§3

Wykonanie zarzadzenia powierza si? Naczelnikowi Wydziatu Organizacyjnego Urz?du

Miasta Hrubieszowa.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalacznik

do Zarzadzenia Nr 409/2013

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

OGLOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )zwanej dalej

ustawy uchwaly nr XXXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia

2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania

Problemow Alkoholowych na 2013 r., uchwaly nr XXXIII/228/2012 Rady Miejskiej

w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Preliminarza Wydatkow do

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2013 r.

i Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2013 r. i uchwaly nr

XXXI/213/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie

uchwalenia Programu Wspolpracy Gminy Miejskiej Hrubieszow z organizacjami

pozarzadowymi oraz podmiotami o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. Burmistrz Miasta

Hrubieszowa oglasza otwarty konkurs ofert na realizacj? w 2013 roku zadania w zakresie

przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym oraz zaprasza do skladania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyzszym zakresie nastapi w formie powierzenia

wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje>

Nr zadania w

preliminarzu
wydatkow

RODZAJ ZADANIA

PROFILAKTYKA I ROZWI^ZYWANIE
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci
informacyjnej i edukacyjnej
w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj?c
sportowych, a takze dzialan na rzecz
dozywiania dzieci uczestniczacych

2

Wysokosc srodkow
publicznych przeznaczonych
na realizacj? zadania



Ill-2

w pozalekcyjnych programach opiekuhczo
- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Organizacja wvpoczynku letniego dla
dzieci z rodzin z problemem
alkoholowvm wraz z programem
profilaktycznym ( kolonie, obozv).

32.000 zl

II. Podmiotv uprawnione do skladania ofert:

1. Podmiotami uprawnionymi do skladania ofert saj
- Organizacje pozarzadowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

poz. 1536 z pozn. zm.),

- Osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisow

o stosunku Pahstwa do kosciola i zwiazkow wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe

obejmuja^prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego,

- Stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego,

- Spoldzielnie socjalne,

- Spolki akcyjne i spolki z ograniczona,odpowiedzialnoscia^ oraz kluby sportowe

b?dace spolkami dzialajacymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z pozn. zm.), ktore nie

dzialajq. w celu osiajmi?cia zysku oraz przeznaczajq. catosc dochodu na

realizacj? celow statutowych oraz nie przeznaczaj^ zysku do podzialu mi?dzy

swoich udzialowcow, akcjonariuszy i pracownikow.

HI. Zasadv przyznawania dotacji.

1. Post?powanie konkursowe odbywac si? b?dzie przy uwzgl?dnieniu zasad okreslonych

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ) i uchwaly nr XXXI/213/2012 Rady Miejskiej

w Hrubieszowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspolpracy

Gminy Miejskiej Hrubieszow z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami o ktorych

mowa w art. 3 ust.3 ustawy.

2. Warunkiem przystapienia do konkursu jest zlozenie oferty zgodnej z rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25)



w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacej realizacji zadania publicznego

oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

3. Zgodnie z ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oferta musi

zawierac:

1) szczegolowy zakres zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji;

3) kalkulacj? przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego, informacje

o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajacego ofert? w zakresie, ktorego

dotyczy zadanie;

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajacych

wykonanie zadania;

5) deklaracje o zamiarze nieodplatnego wykonania zadania.

4. Wszystkie pola oferty musza^ zostac czytelnie wypelnione komputerowo, w pola, ktore nie

odnosza^ si? do oferenta nalezy wpisac „nie dotyczy", w dokumencie nie wolno dokonywac

skresleh i poprawek poza wyraznie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne

skreslic" nalezy dokonac wlasciwego wyboru (dopuszcza si? dokonanie skresleh

dlugopisem).

5. Ziozenie oferty nie jest rownoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznanej

dotacji w okreslonej w ofercie wysokosci.

6. Kosztorys w ofercie musi bye czytelny. Wkosztorysie nalezy szczegolowo wykazac koszty

rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi pianowanego zadania. Wydatki przedstawione

w kosztorysie musza^ znajdowac peine uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestnikow

itp.).

7. W przypadku skladania oferty wspolnej przez kilka organizacji pozarzadowych ofertamusi

wskazywac, jakie dzialania podczas realizacji zadania publicznego b?d^ wykonywac

poszczegolne organizacje oraz opisac sposob reprezentacji organizacji skladajacych ofert?

wobec organu administracji publicznej.

8. Podpisy pod oferta^ dola^czonymi zala^cznikami i oswiadczeniami skladaj^ osoby

upowaznione do skladania woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sa^dowego.

Wszystkie zlozone wlasnor?cznie podpisy oraz pieczatki musza^ bye czytelne. W razie

zaistnienia zmian upowaznieh w trakcie procedury wylaniania ofert do realizacji nalezy

niezwlocznie, w formie pisemnej, poinformowac o tym fakcie Urzad Miasta w Hrubieszowie.



9. Etatowi pracownicy podmiotu wnioskujacego oraz czlonkowie jego wladz pozostajacy

w stosunku pracy z podmiotem wnioskujacym o dotacj? nie moga^ otrzymywac z przyznanej

dotacji honorariow za prac?, wyklady, opracowania itp.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na

pokrycie kosztow innych niz zaproponowane przez wnioskodawc? w kosztorysie, a takze

prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niz wnioskowana.

11. Z dotacji Gminy Miejskiej Hrubieszow przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert

nie mog3 bye pokryte wydatki w szczegolnosci:

1) poniesione przed terminem zawarcia umowy,

2) niezwiazane bezposrednio z realizacj %zadania,

3) z tytulu podatku od towarow i uslug, jezeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

4) z tytulu oplat i kar umownych,

5) poniesione na przygotowanie oferty,

6) zwiazane z nabyciem lub dzierzawa^ gruntow,

7) z tytulu zakupu srodka trwalego, ktorego wartosc przekracza 2.500 zl,

8) poniesione po terminie realizacji zadania.

IV. Termin, warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi bye realizowane w czasie wakacji tj. w okresie od 1 lipca do

15 sierpnia 2013 r.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym

w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych

kosztow wykazanych w zestawieniu faktur i rachunkow w cz?sci II sprawozdania

kohcowego.

3. Zadanie nie moze bye zrealizowane przez podmiot nie b?dacy strong umowy, chyba

ze zawarta umowa zezwala na wykonanie okreslonej cz?sci zadania przez taki

podmiot.

4. Zadanie winno bye realizowane z najwyzsza^ starannoscia^ zgodnie z zawarta umowa^

oraz obowiazujacymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Szczegolowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowac b?dzie

umowa.

6. Podmiot, ktory otrzyma dotacj? na realizacj? zadania, jest zobowiazany zamiescic

informacj? w sposob czytelny i widoczny w wydawanych przez siebie, publikacjach,



materialach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na

swojej stronie internetowej, jak rowniez stosownie do charakteru zadania, poprzez

widoczna^ w miejscu realizacji tablic? lub przez ustna^ informacj? kierowana^ do

odbiorcow w nast?pujacym brzmieniu: „Zadanie zostalo sfinansowane ze srodkow

Gminy Miejskiej Hrubieszow".

V. Termin skladania ofert.

1. Oferty nalezy skladac w sekretariacie Urz?du Miasta Hrubieszowa

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2013 roku do godz. 1530. Korespondencja

dotyczaca konkursu ofert kierowana do Urz?du Miasta Hrubieszowa powinna bye

przesylana/przekazywana na adres:

Urzad Miasta

ul. mjr H. Dobrzahskiego „Hubala" 1

22-500 Hrubieszow

2. Oferty nalezy skladac w zamkni?tych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert - kolonie"

wraz z oznaczeniem podmiotu ubiegajacego si? o dotacj?.

3. Na realizacj? zadania podmioty moga^zlozyc po jednej ofercie.

4. Dwie lub wi?cej organizacji pozarzadowych lub podmiotow wymienionych w art.3 ust.3

ustawy dzialajacych wspolnie mog% zlozyc ofert? wspoln^_.

5. Oferta nie zlozona we wskazanym terminie, ktora wplynie poczta^ po tym terminie, nie

b?dzie obj?ta procedura konkursow^.

Wymagane dokumenty

1. Zlozona oferta musi bye zgodna ze wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru

umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

2. Do oferty nalezy dolaczyc nast?pujace dokumenty:

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub

ewidencji;

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajacych ofert?

wspolna^ niz wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego

rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do dziatania w imieniu oferenta (-

6w);



3) w przypadku skladania oferty wspolnej przez kilka organizacji pozarzadowych nalezy

do oferty dolaczyc umow? zawarta^ mi?dzy tymi organizacjami pozarzadowymi;

4) w przypadku gdy wymienione zalaczniki sa^ w formie kserokopii kazda strona

zalacznika winna zawierac:

a) potwierdzenie formula^„za zgodnosc z oryginalem",

b) dat? potwierdzenia zgodnosci z oryginalem,

c) podpis co najmniej jednej osoby upowaznionej do skladania oswiadczeh woli

w imieniu oferenta (z pieczatka^ lub wpisana^ funkcjaj.

3. W przypadku oferty wspolnej nalezy dolaczyc dokumenty potwierdzajace podstaw?

prawns dzialania kazdego z tych podmiotow oraz sposob reprezentacji.

4. Oferty zlozone po terminie oraz oferty niekompletne tj. zlozone bez wskazanych

w punktach 2 i 3 zalacznikow nie b?da^ rozpatrywane w ogloszonym konkursie.

5. Ta sama oferta, zlozona na inny otwarty konkurs ofert ogloszony przez Gmin? Miejska^

Hrubieszow nie b?dzie zakwalifikowana do udzialu w konkursie, o ktorym mowa

w niniejszym ogloszeniu.

6. Ta sama oferta, ktora uzyskala dotacj? nie moze bye takze przedmiotem wniosku

o dofinansowanie z pomini?ciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Do oferty moga^ bye dolaczone inne zalaczniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub

realizowanych przez niego zadaniach.

VI. Termin trvb i kryteria stosowane przv dokonvwaniu wvboru oferty.

1. Oferty rozpatrzone zostana^ przez komisj? konkursowa^ powolan^ przez Burmistrza Miasta

Hrubieszowa w terminie 14 dni od zakohczenia naboru ofert.

2. Decyzj? o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Hrubieszowa

w formie zarzadzenia.

3. Dla zarzadzenia Burmistrza nie stosuje si? trybu odwolania.

4. Oferty nieprawidlowe pod wzgl?dem formalnym nie b?da^ poddane weryfikacji

merytorycznej.

5. Ogloszenie o rozstrzygni?ciu konkursu ofert zastanie zamieszczone na tablicy ogloszeh

Urz?du Miasta Hrubieszow, ul. mjr H. Dobrzahskiego „Hubala"l oraz w BIP Urz?du Miasta

Hrubieszow www.miasto.hrubieszow.pl



Kryteria mervtorvczne;

1. Realizacja zadania powinna opierac si? na odpowiedniej bazie materialnej i sprz?tu

potrzebnego do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi

kwalifikacjami.

2. Organizacja realizujaca zadanie powinna posiadac niezb?dne doswiadczenie.

3. Miejscowosc w atrakcyjnym regionie.

4. Adresatami programu/zadania sa^ dzieci z rodzin z problemem alkoholowym o niskich

dochodach rodziny w wieku od 8-15 lat z miasta Hrubieszowa, kwalifikowane przez

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Hrubieszowie.

5. Profesjonalizm realizatorow programu profilaktycznego udokumentowany

certyfikatami z zakresu profilaktyki uzaleznieh oraz przygotowanie zawodowe, dajace

gwarancj? merytorycznej poprawnosci przebiegu programu.

6. Okreslenie ilosci dzieci.

7. Czas trwania turnusu - 10 dni.

8. Transport dzieci z Hrubieszowa do miejsca wypoczynku i powrot do Hrubieszowa.

9. Zakwaterowanie.

10. Wyzywienie ( 3 posilki + podwieczorek).

11. Opieka medyczna.

12. Ubezpieczenie NNW i KL-5000 PLN.

13. Realizacj? programu profilaktycznego.

14. Realizacj? programu kulturalno - sportowego.

VII. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacie w roku

2012 r.

1. Profilaktyka i Rozwiazywanie Problemow Alkoholowych.

Lp. ORGANIZACJE POZARZADOWE KWOTA DOTACJI
1. Fundacje

-

2. Stowarzyszenia 30.000,00 zl
3. Inne

-

VIII. Postanowienia koncowe.

1. W przypadku gdy Gmina Miejska Hrubieszow przyzna dotacj? na realizacj? zadania

nizsza^niz wnioskowana w ofercie, Oferent moze:

X

.



1) odstapic od zawarcia umowy, powiadamiajac o tym pisemnie Gmin? Miejska^

Hrubieszow,

2) zlozyc w formie pisemnej zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys realizowanego

zadania.

2. Gmina Miejska Hrubieszow moze odmowic podmiotowi wylonionemu w konkursie

podpisania umowy w przypadku, gdy zaktualizowany kosztorys i harmonogram odbiega

znacznie od oferty.

3. Przed zawarciem umowy Oferent zobowiazany jest zlozyc oswiadczenie o zgodnosci

odpisu z rejestru lub innym aktem regulujacym status prawny podmiotu ze stanem prawnym

i faktycznym w dniu podpisania umowy.




