
            Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

z dnia 10.03.2016r. 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r poz.1118) oraz Uchwały Nr XVIII/105/15 

Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 26.11.2015r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2016 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  KONIECPOL 

OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  

ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  

UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W GMINIE  KONIECPOL   

W  ROKU 2016 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

I. RODZAJE  ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM  

   I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM : 

1. Edukacja publiczna społeczności lokalnej dot. przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym. 

2. Edukacja dzieci i młodzieży dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

3. Edukacja rodziców dot.przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka. 

5. Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 

realizujących zadania związane z profilaktyką.  

6. Organizowanie półkolonii, kolonii w okresie letnim i zimowym z programem profilaktyki. 

7. Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

Na realizację przedmiotowego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 

 150 000,00 zł. 

 

 



III. Zasady przyznawania dotacji. 

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2014r, poz. 1118z późn. zm.), 

po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania  w terminie od dnia 

podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. 

Oferent powinien się wykazać , co najmniej 10% wkładem własnym.  

2.Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które: 

- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji; 

- są uwzględnione w budżecie projektu, 

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej; 

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste. 

V. Termin składania ofert. 

Podmiot ubiegający się o dotację  składa ofertę w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 

Koniecpol, pok. 15 w terminie do 01.04.2016r włącznie , do godz. 10.00 w zamkniętej 

kopercie,  z dopiskiem „Konkurs ofert na 2016 rok z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie nr........” . 

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub 

ewidencji, 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  oferty według wzoru stanowiącego 

załącznik  nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 

2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania 

publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z Nr 6 z 2011r, poz. 

25). Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie 

ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.  

VI. Tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania  wyboru ofert. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 08.04.2016r przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę: 

a) ocena formalna; 

b) ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania; 

c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot; 

d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania; 

e) ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których 

podmiot będzie realizować zadania; 

f) uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym 

świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków; 



g) uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które 

w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność 

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się 

uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania. 

Wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta i Gminy Koniecpol, stronie internetowej Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i 

Gminy Koniecpol. 

VII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Dorota Jakubowska Kierownik 

Referatu Administarcyjno-Organizacyjnego, pok.33 Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpol, tel. 

34 3551 758. 

Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania  znajduje się w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 

15.12.2010 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 2011r, Nr 6, poz. 25) i są dostępne na stronie internetowej www.koniecpol.pl.  
 


