
Zarzadzenie Nr BR.0050.317.2013
Burmistrza Grodkowa
z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych w 2013
roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
z póznozm.) w zwiazku z Uchwala Nr XXIIV187/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14
listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy Gminy Grodków
z organizacjami pozarzadowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, zarzadzam, co nastepuje:

§1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu:
-przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym, rodzaj zadania:

Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci
i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych.

§2

Warunki przystapienia do otwartego konkursu ofert oraz tresc ogloszenia zawiera zalacznik
do niniejszego Zarzadzenia.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalacznik do zarzadzenia Nr BR.0050.317.2013
Burmistrza Grodkowa z dnia 12marca 2013 r.

Burmistrz Grodkowa

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z
póznozm.) w zwiazku z uchwala Nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14
listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy Gminy Grodków z
organizacjami pozarzadowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

oglasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdzialania
uzaleznieniom i patologiom spolecznym dla organizacji pozarzadowych w rozumieniu ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawa) oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

I. Rodzaj zadania.

Rodzaj zadania: "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
dla dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych".

II. Wysokosc srodków finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania w 2013r. i w 2012r.

1. Na realizacje zadania publicznego w 2013r. przeznacza sie kwote 35.000,00 zl.
2. Podaje sie do wiadomosci, ze w 2012r. Gmina Grodków na realizacje tego typu

zadania przeznaczyla kwote 32.000,00 zl.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa sie w fonnie wsparcia realizacji zadania

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowaniejego realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi byc zrealizowane w okresie wakacji letnich, tj. lipiec-sierpien 2013r. na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uczestnikami wypoczynku musza byc dzieci i mlodziez z terenu Gminy Grodków,
spelniajace obowiazek szkolny, tzn. uczeszczajace do szkól podstawowych i gimnazjów.
Naboru uczestników wypoczynku dokona Gmina Grodków za posrednictwem Osrodka
Pomocy Spolecznej w Grodkowie.

3. Podmiot skladajacy oferte:
1) zamierza realizowac zadanie na rzecz jak najwiekszej liczby dzieci i mlodziezy szkolnej

z Gminy Grodków,
2) zapewni uczestnikom wypoczynku pobyt nie krótszy niz 9 dni,
2) prowadzi dzialalnosc statutowa w dziedzinie objetej konkursem,
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3) zapewni kadre i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
4) posiada doswiadczenie w realizacji tego typu zadania,
5) umozliwi organowi zlecajacemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
6) zobowiaze sie do wyodrebnienia w ewidencji ksiegowej srodków otrzymanych na

realizacje zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonYmiwarunkami.
4. Wypoczynek musi byc zorganizowany w osrodku zlokalizowanYmw miejscach

atrakcyjnych pod wzgledem turystycznym.
5. Oferent musi posiadac wlasna baze lokalowa, WYnajetalub wydzierzawiona wraz z

niezbednym wyposazeniem.
6. W trakcie realizacji zadania oferent jest zobowiazany do zapewnienia dzieciom i mlodziezy
bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz opieki wychowawczej ze strony
odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie musza
spelniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy szkolnej, a takze zasad jego
organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r., Nr 12, poz. 67 z póznozm.), w szczególnosci
oferent musi posiadac karte kwalifikacyjna kazdego uczestnika wypoczynku.
7. Oferent przed rozpoczeciem realizacji zadania powinien zglosic wypoczynek kuratorowi
oswiaty wlasciwemu ze wzgledu na miejsce siedziby organizatora, zgodnie z § 6
rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków,
jakie musza spelniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy szkolnej, a takze zasad
jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., Nr 12, poz. 67 z póznozm.), w terminie
umozliwiajacym uzyskanie zaswiadczenia o zgloszeniu wypoczynku a kopie tegoz
zaswiadczenia przedlozyc Gminie Grodków.
8. Dzieciom i mlodziezy korzystajacym z wypoczYnkuoferent jest zobowiazany zapewnic 4
posilki dziennie (sniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).W czasie dluzszej wycieczki poza
miejsce zakwaterowania oraz w drodze powrotnej z wypoczynku oferent musi zapewnic
uczestnikom wypoczynku suchy prowiant i napoje w ilosci dostosowanej do odleglosci jaka
maja do przebycia uczestnicy.
9. Oferent zapewni program profilaktyczny w czasie trwania calego wypoczynku oraz inne
atrakcje typu: wycieczki, róznego rodzaju zajecia, ogniska, dyskoteki i inne.
10. Oferent obowiazany jest do dokonania ubezpieczenia NNW (nastepstw nieszczesliwych
wypadków) i KL (kosztów leczenia) wszystkich uczestników wypoczynku na czas jego
trwania (pobyt z przejazdami).
11. Oferent zapewni transport w obie strony sprawnYmi technicznie pojazdami,
przystosowanymi do przewozu osób i bagazu na dlugich trasach o liczbie miejsc siedzacych
nie mniejszej niz liczba uczestników wypoczYnku.

v. Termin skladania ofert:

1. Oferent zobowiazany jest do zlozenia oferty zgodnie z wymogami okreslonymi w
zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia
2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6,
poz. 25).
2. Druki oferty sa zalacznikiem do niniejszego ogloszenia oraz sa dostepne w Urzedzie
Miejskim w Godkowie, ul. Warszawska 29, pok. nr 4.
3. Wszystkie kopie dokumentów zalaczonych do oferty musza byc poswiadczone za
zgodnosc z oryginalem przez odpowiednie osoby uprawnione do reprezentowania danego
oferenta i skladania oswiadczen woli w jego imieniu. W przypadku udzielenia
upowaznien do reprezentacji, winny byc one dolaczone do oferty.



4. Jednostki organizacyjne (oddzialy) nie posiadajace osobowosci prawnej nie moga
samodzielnie ubiegac sie o dotacje. W takiej sytuacji moga zlozyc oferte za
posrednictwem organizacji macierzystej lub jednostki organizacyjnej posiadajacej
osobowosc prawna, natomiast w ofercie powinna byc wskazana jednostka organizacyjna
bezposrednio wykonujaca zadanie.
5. Wypelnione oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnYmterminie do 8 kwietnia 2013 r.
na adres: Urzad Miejski, ul. Warszawska 29,49-200 Grodków, w Biurze Obslugi Klienta
- parter pok. nr 10 osobiscie lub za po sredniactwem poczty. O zachowaniu terminu
decyduje data wplywu oferty do Urzedu.
6. Koperte, o której mowa w ust. 1 nalezy opisac w nastepujacy sposób:
l) nazwa lub pieczec podmiotu skladajacego oferte,
2) dopisek: "Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego ..."(nalezy
podac nazwe zadania publicznego wskazanego w ogloszeniu, w ramach którego
skladana jest oferta).
7. Oferty zlozone po wyznaczonYmterminie pozostana bez rozpatrzenia.
8. Do oferty powinny byc zalaczone nastepujace zalaczniki:
-pisemne rekomendacje (zawierajace informacje na temat rzetelnosci wykonania zadania,
terminowosci oraz sposobu rozliczenia otrzYmanych srodków) innych organów
administracji publicznej na zlecenie, których zleceniobiorca w latach 2011, 2012
realizowal zadania, których beneficjentami byly dzieci i mlodziez,
-opis kwalifikacji osób, przy udziale których zleceniobiorca zamierza realizowac zadanie,
- program profilaktyczny, który realizowany bedzie podczas wypoczynku dzieci
i mlodziezy,
-program turystyczny, który bedzie realizowany podczas wypoczynku dzieci i mlodziezy.
9. Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza sie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Grodkowie,
3) na tablicy ogloszen w Urzedzie miejskim w Grodkowie.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozpatrzenie ofert nastapi w ciagu 30 dni, liczac od daty ostatniego dnia skladania ofert.
2. Oferty zlozone na innym druku, niz wskazane w rozdz. V pkt 1, nie beda rozpatrywane.
3. Komisja Konkursowa opiniujaca zlozone do konkursu oferty moze zadac od oferenta, w
okreslonYm przez Komisje terminie zlozenia wyjasnien, informacji lub dokumentów
dotyczacych oferty.
4. Niedostarczenie powyzszych dokumentów, informacji czy wyjasnien, o których mowa w
pkt. 3 w wyznaczonym terminie, spowoduje odrzucenie oferty przez Komisje.
5. Przy rozpatrywaniu ofert na realizacje zadania uwzglednia sie w szczególnosci:
1) ocene mozliwosci realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarzadowa lub

podmioty WYffiienionew art. 3 ust. 3 ustawy;
2) ocene przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocene proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których

organizacja pozarzadowa lub podmioty okreslone wart. 3 ust. 3 ustawy, beda realizowac
zadanie publiczne;

4) udzial srodków finansowych wlasnych lub srodków pochodzacych z innych zródel na
realizacje zadania publicznego;
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5) planowany przez organizacje pozarzadowa lub podmioty WYmienionew art. 3 ust. 3
ustawy, wklad rzeczowy, osobowy, w tYm swiadczenia wolontariuszy i prace spoleczna
czlonków;

6) analize i ocene realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku organizacji
pozarzadowej lub podmiotów WYmienionychw art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, biorac pod uwage rzetelnosc i
terminowosc oraz sposób rozliczenia otrzYmanychna ten cel srodków.

7) atrakcyjnosc propozycji programowej organizowanego wypoczynku,
8) liczba osób objetych projektem i czas trwania wypoczynku (liczba uczestników, liczba

dni).
6. Konkurs zostanie rozstrzygniety takze w przypadku, gdy na konkurs wplynie jedna oferta.
7. W przypadku koniecznosci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez

oferenta, nie bedzie on zwiazany zlozona oferta. W takim przypadku oferent moze
zaproponowac zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofac swoja oferte.

8. Zlozenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub
przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokosci.

9. Oferty konkursowe opiniuje powolana przez Burmistrza Grodkowa Komisja Konkursowa,
której zasady dzialania okresla Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

10. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Grodkowa w drodze zarzadzenia, po
zapoznaniu sie z opinia Komisji Konkursowej.

11. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
12. Wyniki konkursu zostana podane do publicznej wiadomosci w drodze zarzadzenia

Burmistrza Grodkowa.

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Ogloszenie wywieszone zostalo na tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiego w Grodkowie w dniu 13 marca 20 Br.
do 8 kwietnia 2013 r.
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