BURMISTRZ MIASTA i GMINY KONIECPOL
OGŁASZA OTWARTY KONKURS
NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH
Na podstawie rozdziału VI pkt 1 litera a,b „Programu Współpracy Gminy Koniecpol z
Organizacjami Pozarządowymi” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI /220/09 Rady Miejskiej w
Koniecpolu z dnia 12 listopada 2009 oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr. 96 poz,873 z 2003r. z póź. zm./
Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury fizycznej ,sportu i rekreacji i związane z tym
działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej poprzez :
-szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
-upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć ,zawodów oraz imprez
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
-promowanie zdrowego stylu życia
Na przedstawione do realizacji zadania zamawiający przeznacza środki publiczne w wysokości :
105.000,00zł.
Termin realizacji zadania :
-Realizację powyższych zadań przewiduje się od dnia podpisania umowy do 31.grudnia 2010r
Oferta konkursowa:
Powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem oferty dostępnej w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol pok. Nr.17 lub na stronie internetowej
Urzędu: koniecpol @gminy.pl
Oferta konkursowa powinna zawierać:
-szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
-termin i miejsce realizacji zadania ,
-informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy
zadanie,
-informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 08.02.2010r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w kancelarii(I p. pokój nr 34).
Można także ofertę przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy 42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A .O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty należy składać z adnotacja :
Konkurs na dotacje 2010r.( p.n konkurs w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji i związane
z tym działania profilaktyki przeciwalkoholowej )
Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Tryb wyboru ofert:
1.Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Koniecpol-Komisja Konkursowa .
2. Wybór oferty zatwierdza Burmistrz osobnym Zarządzeniem
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4.Wyniki zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy,jak również informację w formie pisemnej otrzymują wszyscy
zainteresowani
5 Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. Dz.U.z
2005r nr 264 poz 2207)
6 Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania po podpisaniu umowy.
Zasady przeznaczenia dotacji ;
1.Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie .
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Merytoryczna wartość zadania.
2.Wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy ,w tym:
a/zapotrzebowanie społeczne dla mieszkańców Gminy,
b/adres zadania ,środowisko i liczba osób objętych zadaniem
3.Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.
4.Perspektywy kontynuacji projektu
5.Dokonanie podmiotu w obszarze tematyki zadania ,kompetencje i doświadczenia organizacyjne
podmiotów.
6.Dotychczasowa współpraca podmiotu z Gminą ,zgodność tematyki i zakresu oferty z celami
statutowymi podmiotu.
7.Kompletność i prawidłowość złożonej oferty.
Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 08.02 .2010r.
Warunki umowy:
1.Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć do referatu Oświaty Kultury i Zdrowia w Urzędzie
Miasta i Gminy w Koniecpolu następujące dokumenty:
-aktualny odpis rejestru/ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/,
-w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana powinien zostać
dostarczony harmonogram realizacji zadania wraz z korektą kosztorysu projektu.

2.Wyłoniony oferent zobowiązany jest do otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego na
środki otrzymane w związku z dotowanymi zadaniami.
Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo:
-odwołania konkursu bez podania przyczyny
-przesunięcie terminu składania ofert,
-zmiany terminu składania ofert
-możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań dodatkowych
informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela P. Zofia Nowak
tel 034 3551-881:884 w.113

