OGŁOSZENIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
Burmistrza Gminy Zakroczym
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1,13,14,16,17 i 32 art. 5 ust 1 pkt 1, art. 11 ust 1, art. 13 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm. ),
art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 885 z póz. zm.) oraz
Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Zakroczym na 2015r. ustalonego Zarządzeniem Nr 150/2015 Burmistrza Gminy
Zakroczym z dnia 12 listopada 2015 r w sprawie projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok
ogłasza otwarty konkurs ofert na
I. Realizację zadań w zakresie:
1) „Kultury” - 12 000,00zł, na:
 wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację festiwali, przeglądów, koncertów artystycznych
 prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez organizację konkursów, warsztatów i wystaw,
 współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących gminę,
 promowanie lokalnej twórczości,
 podtrzymywanie lokalnych tradycji, pielęgnowanie polskości w tym: wspieranie działalności kulturotwórczej,
 reprezentowanie gminy w konkursach o charakterze kulturalnym bądź historycznym na szczeblu lokalnym,
ogólnopolskim, międzynarodowym.
2) „ Edukacji, oświaty i wychowania młodzieży” - 10 000,00 zł na:
 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej,
 zajęcia warsztatowe rozwijające wiedzę o kulturze i tradycjach lokalnych.
3) „Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki” - 51 000,00 zł, na:
 współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach
sportowych,
 współpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo – rekreacyjnych
i turystycznych wśród mieszkańców Zakroczymia,
 współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,
 współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów i innych imprez
krajoznawczych,
 tworzenia warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom w tym
udostępnianiem gminnych obiektów sportowych,
4) „Przeciwdziałania alkoholizmowi” – 15 000,00 zł na:
 prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy;
 prowadzenie poradnictwa oraz działalności informacyjno - edukacyjnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych;
 prowadzenie działań na rzecz ochrony przed przemocą w rodzinie;
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań skierowanych do
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz pochodzących z rodzin z problemem
alkoholowym;
 współdziałanie przy organizacji kampanii o charakterze gminnym i ogólnopolskim.
 Zadania gminy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi określa Rada Gminy w uchwale przyjmującej
"Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" - na podstawie ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012r.
poz. 1356 z późn. zm.).
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zdefiniowane w art.3 ust.2 i 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Zakroczym lub na rzecz jej
mieszkańców.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu 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. 2011 r. Nr 6, poz. 25). Do oferty należy dołączyć: aktualny
odpis z rejestru KRS lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, ważny dokument wskazujący osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, kopię statut oraz sprawozdanie finansowe (bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot,
którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru , w terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione
pisemnie o zleceniu zadania publicznego.

6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.
III. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r., warunki realizacji zadania zostaną
określone w odpowiedniej umowie.
IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 (jest
to data zamknięcia konkursu ofert) ,w kancelarii Urzędu Gminy w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7 pok. 8 bądź za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zakroczym) na adres Urząd Gminy Zakroczym ul.
Warszawska 7 , 05-170 Zakroczym w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Organizacje pozarządowe – konkurs ofert 2016”
V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu ofert.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę :
 zawartość merytoryczna oferty
 dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych,
 posiadane zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe,
 wymierne efekty
VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Przyznanie dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa
rozporządzenie 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.
2011 r. Nr 6, poz. 25)
Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania zgodny z ww. rozporządzeniem do pobrania w Urzędzie
Gminy pok. 108, bądź na stronie www.bip.zakroczym.pl
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 112 02 77
Zadania publiczne zlecone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Burmistrz Gminy Zakroczym
Artur Ciecierski

