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BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK

z dnia /lk grudoia2ll4 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na organizacjp i prowadzenie imprez
izajp(, sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu
profilaktyki.

Na podstawie art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.U.z2013 r .poz .594zp62n.zm. ) 'o raz  ar t .4  us t .  I  pk t  1 ,  4 ,7 ,10 ,16 ,17 ,19 ,
27 i32oruzaf i .5us t .2pk t l  ius t .4pk t2 ,a r t .  13  us t .  1 ,2 ,3 i5  us tawyzdn ia24kwie tn ia
2003 r. o dziaNalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (D2.U.2014 r. poz.ll18 i poz.
1146 ) oraz ari. 4' ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 puldziemika 1982 r. o wychowaniu
w trze?woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013r.
poz.I563, MP z 2014r. poz. 145, Dz. U. z 2014r. poz. 1188), w zwtqzku z uchwal4
Nr LXIV/446/2014 Rady Miasta Sulej6wek z dn.30 pu2dziemika 2014 r. w sprawie przyjEcia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Miasta Sulej6wek z organizacjarri pozarzqdowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 poZytku publicznego na rok 2015,
zarzqdza sig, co nastgpuje:

$l.l.Oglasza sig otwarty konkurs ofert na organizacjg i prowadzenie imprez i zajpt,
sportowych, kulturalnych z promowaniem miej skiego programu profi laktyki.
2. Zadania. o kt6rych mowa w ust. I mieszczq sig w zakresie priorytetowych zadah
publicznychwskazanychw$ 6pkt 1,2,3,4,7,8,9, 10, l l  RocznegoProgramuWsp6lpracy
Miasta Sulej6wek z organizacjarri pozarz4dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoSi po4rtku publicznego na rok 2015.
3. TreS6 ogloszenia o otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznik do zarzqdzenia.

$2. Zleca sig realizacj E zadah publicznych wymienionych w $ I ust. 1 w formie wspierania
wykonywaniazadafpublicznychwrazzudzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

S3. Wykonanie zaruqdzenia powierza sig Pelnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki
i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych.

54. l. Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulej6wek,
na stronie internetowej UrzEdu Miasta Sulej6wek www.sulejowek.pl oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszerl w siedzibie Urzgdu Miasta przy ul. Dworcowej 55.
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'Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, 22014 r., poz. 379 i poz. 1072
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ZaNqcznik
do Zarzqdzenia Nr 88M.0050./ 6 .zOt+

Burmistrza Miasta Sulej6wek
z dnia lp1 grudnia 2014 r.

Miasto Sutej6wek reprezentowaneprzezBurmistrza Miasta na podstawie art.4 ust. 1 pktl'4r7,
10,16, 17,lgo27 i32orarzart.5 ust.2 pkt. 1i ust.4 pkt.2,art. 1"3 ust. 1o 203i5 ustawy zdnia24
kwietnia 2003 roku o dzialalno5ci poiytku publicznego i o wolontariacie @2.U. 2014r. po2.1118
i poz.ll46) oraz art. 4r ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 pafldziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzefuosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi @2.U. z 2012r. po2.1356, z 2013r. po2.1563' MP
z20l4r. poz.l4SoDz.IJ. z20l4r. po2.1188) or^z n podstawie Uchwaty Nr LXIV/446/2014 Rady
Miasta Sulej6wek z dn. 30 partdziernil<a 2014 r. w sprawie ustalenia Rocznego Programu
Wsp6lpracy Miasta Sulej6wek z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd poiytku publicznego na rok 2015, oglasza otwarty
konkurs ofert na organizacjg i prowadzenie imprez i zajg6, sportowych, kulturalnych z
promowaniem miejskiego programu profilaktyki.

I. PODMIOTY IJPRAWNIONE
Podmiotami uprawnionymi do zto2enia oferty s4 organizacj e pozarzqdowe w rozumieniu art. 3 ust. 2
i 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2014 r. poz. I 1 I 8 i poz.I746), prowadz4ce dzialalnofil statutow4 w dziedzinie objgtej konkursem.

AN ORAZ LICZNYCH
RBALIZACJI ZADANIA w 2015r.
1. Przedmiotem konkursu sqzadaniarealizowane narzecz spoleczno6ci Miasta Sulej6wek w celu

promowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Ronvi4zywania Problem6w Uzaleimien,
wzbogacaj4c ofertg kulturaln4 i sportow4 dla mieszkaric6w Miasta.

2. Zadania mog4 by6 realizowane w r62nej formie, m.in. poprzez organizacjg zajE6, warsztat6w
zakonczonych konkretnym produktem w postaci koncertu, widowiska, wystawy, zawod6w itp.

3. Na realizacjg zadah wybranych w drodze konkursu, przeznaczone zostaj4 w 2015 r. Srodki
w kwocie 45.000 zl. W roku 2014,narcalizacjg zadari publicznych tego rodzaju wydatkowano
kwotg 25.000 zl, przekazanq organizacjom w formie dotacji, a w roku 2013 na rcalizacjg
zadafl publicznych tego rodzaju wydatkowano kwotg 24.000 zl.

4. Podmiot ubiegaj4cy sip o dotacjg winien zrealizowat zadanie na terenie Miasta Sulej6wek.
5. Zlo2enie oferty nie gwarantuj e przyznania dotacji.

UWAGA: W)'sokoS6 $rodk6w przewidzianych na realizacje w/w zadania moZe ulec zmianie po
uchwaleniu bud2etu Miasta na rok 2015.

III. CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:
Wzbogacenie oferty zajgd pozalekcyjnych jak r6wnie2 roavijanie zainteresowari i zdolnoSci dzieci,
mlodzieLry i doroslych mieszkaric6w Miasta Sulej6wek pol4czonych zrealizacjqMiejskiego Programu
Profi laktyki i Rozrvi4zywania Problem ow lJ zaleiniefi .

TV. ZASADY PRZYZNAWAIIIA DOTACJI.
l.Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastgpuje z odpowiednim zastosowaniem przepis6w

ustawy z dnia24 kwietnia2}l3 r. o dzialalno$ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2014 r. poz. 1118 i poz.1l46). Wysokoll prrymanej dotacji mo2e by6 nihsza, niz wnioskowana
w ofercie. W takim prrypadku oferent mo2e negocjowad zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub wycofa6 swoj4 ofertE. Ponadto Zleceniobiorcy sq w6wczas zobowiqzani do przedstawienia
zahJualizowanego harmonogramu i zakJualizowanego kosztorysu do oferty, celem ich
zaakceptow ania przez Zleceniodawcg.

2.Wspierani e zadafrnastgplje poprzezudzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
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2) sporzqdzenia sprawozdaniaz wykonania zadaniapublicznego w terminie okre6lonym w umowie.
Wz6r sprawozdania zostal okreilony w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20llr., Nr 6,
poz.25). Powy2szy wz6r sprawozdania bqdzie dostqpny na stronie internetowej
http : //www. s ul ej ow e k. pl / - or ganiz acj e p o z ar z qdow e.

4. Oryginaly faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych lub ksiggowych,
potwierdzajqce prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierat trwaty opis
nastgpuj4cej treSci: ,,Kwota w wysoko5ci ... zostala pokryta z dotacji udzielonej przez Miasto
Sulej6wek, na podstawie umowy nr... z dnia... Wydatek dotyczyl...". Informacja powinna by6
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.

V. TERMII{Y I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.
l. Zadania winny by6 wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia2Oll r.
2. Zadania winny by6 zrealizowane z najwy2szqstaranno6ci4 zgodnie z zasadami uczciwej

konkurencji, gwarantuj4c wykonanie zadania w spos6b efektywny, oszczgdny i terminowy oraz
zgodnie z warunkami okre6lonymi w ofercie oraz umowie.

3. W prrypadku niewykorzystaniadotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki
finansowe podlegaj4zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaleg)o!;ci podatkowych na konto UrzEdu
Miasta podane w umowie.

VI. WARUNKI I TERMIN SKLADANIA OFERT.
l. Wz6r oferty zgodny jest z zalqcznrkiem nr I do Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki

Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z2Alk. Nr 6, poz. 25).
Wz6r oferty znajduje siE:

l) na stronie internetowej www.sulejowek.pl/BlP w zakJadce ,,ogloszenia/ogloszenia dla
organizacjipozaruqdov,rych"

2) w pok. Nr 25 Urzgdu Miasta przy ul. Dworcowej 55
2. Do oferty naleiry dolqczyf:-

1) odpis z wlaSciwego rejestru (KRS) lub ewidencji wskazuj4cy aktualnq sytuacjq organizacji;
2) aktualny statut.

3. Oferty niezgodne z nowym wzorem, niekompletne i zlohone po terminie nie bedA
rozpatrywane.

4. Oferry wraz z zalqcznikarni naleZy sklada6 w Biurze Obslugi Klienta Urzedu Miasta
Sulej6wek ul. Dworcowa 55 lub wysla6 listem poleconym z dopiskiem:

,,KONKURS * PROF'II,AKTYKA AA 2015''
(liczy- siq datawpry*au do Biura Obslugi Klientc) na adres:

Urz4d Miasta Sulej6wek, ul. Dworcowa 55, 05 - 070 Sulejowek
5. Termin skladania ofert uplywa w dniu 5 stycznia 2015 roku o godz. 14.00.
6. Wnioski zlohone po terminie nie bEd4przyjmowane irozpatrywane.
7. Termin dokonania wyboru ofert i ogloszenie wynik6w nast4pi do 16 stycznia 2015 r.

VII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT.
l. Kryteria, kt6re bgd4 brane pod uwagQ przy v,,yborze ofert:

l) merytoryczna warto66 projektu i jego zgodno6d z celami zadania;
2) ocena kalkulacji koszt6w zadaniaw tym w odniesieniu do zakresurzeczowego

zadani4.
3) ocena mo2liwoSci realizacji zadania przez podmiot, przy uwzglgdnieniu

do$wiadcze nia w rcalizacj i wczeSniej srych przedsiEwzig6, kwalifi kacj i kadry;
4) udziat Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodzqcych z innych 2r6del;
5) planowany wklad osobowy, w Em, Swiadczenia wolontariuszy iprac7 spoleczn4

czlonk6w,
6) ocena realizacji zadafi zleconych w latach poprzednich, bior4c pod uwagE rzetelno66
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i terminowo36 oraz spos6b rozliczenia otrrymanych na ten cel Srodk6w,
2. Po zapoznaniu sip z opini4Komisji Konkursowej, konkursrozstrzyga Burmistrz Miasta,

dokonuj4c wyboru ofert najkorrystniejsrych dla Miasta
3. Od decyzji Burmistrza Miasta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysluguje

odwolanie.
4. Wykaz podmiot6w, wysoko66 przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie

Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri w IJrzgdzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzgdu
http:l/wwrry.sulejowek.BlP/ogioszenia/ zakladka,,ogloszenia dla organizacji pozanqdowych".

VIII. WARUNKI PRZEKAZANIA DOTACJI
1. Podstaw4 pr zekazania dotacj i j est zaw arta umowa wr az z zalqcznikami.
2. W sttuacji, jesli Wnioskodawca nie wykonuj e zadania zgodnie z warunkami zawartej

umowy, Miasto Sulej6wek zastrzega sobie prawo do:
l) wypowiedzeniaumowy,
2) wstrrymaniaplatnoSci,
3) obniZenia kwoty dofinansowania,
4) Zqdania zwrotu calo5ci lub czE6ci Srodk6w juL przekazanych w ramach dotacji, wraz

znalehnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaleglo$ci podatkowych.

Ogloszenie umieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulej6wek, na stronie
internetowej Urzgdu Miasta Sulej6wek v'ryvw.suleiowek.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszeri w siedzibie Urzpdu Miasta prry ul. Dworcowej 55.

Dodatkowych informacji udzielajq pracownicy UrzEdu Miasta -tel. 76 06 217 .

Sulej6wek, dniu . lfu..gudnia 201 4 r. BURA{f,-ryrRz
,*/ff-€lb,,u


