
Zarz~dzenie Nr 252/2013 

Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki 

z dnia 22 maja 2013 r. 

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadan publicznych w 2013 

roku z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) w zwi~zku z art. 5 ust. 

4 pkt 2, art. 11 ust 2 i art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci 

poiytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z poin. zm.), uchwaty 

Nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 paidziernika 2012 r. w 

sprawie przyj~cia "Programu wspotpracy Miasta Makow Mazowiecki z organizacjami 

pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dziatalnosci 

poiytku publicznego i 0 wolontariacie na 2013 rok" (zm. Nr XXV/167/2012 z dnia 29 

listopada 2012 r.) Burmistrz Miasta Makow Mazowiecki zarzqdza, co nast~puje: 

§ 1. 

Ogtasza si~ otwarty konkurs ofert na realizacj~ zadan publicznych w 2013 roku z zakresu 

realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego. 

§2. 

Otwarty Konkurs ofert przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach okreslonych w 

ogtoszeniu stanowiqcym zat~cznik do zarzqdzenia. 

§ 3. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Wydziatu Integracji Europejskiej, 

Informatyki i Promocji Miasta. 

§4. 

Zarz~dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogtoszeniu na tablicy ogtoszen, w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz na stronie 

internetowej urz~du. 

BURMI~ MIASTA 

mgT Jall~sz ~nkOWSki 



Zat~cznik do 
Zarzqdzenia Nr 252/2013 
Burmistrza Miasta Makow Mazowiecki 
z dnia 22 maja 2013 r. 
w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizacjE: zadan publicznych w 2013 roku 
z zakresu realizacji programu profilaktycznego w 
czasie wypoczynku letniego 

OGtOSZENIE 

Burmistrz Miasta Mak6w Mazowiecki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2010 r" Nr 2341 poz. 

1S361 z pozn. zm.) oraz Uchwaty Nr XXIV/1S0/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 paidziernika 2012 r. w sprawie przyjf:cia IIProgramu wspofpracy Miasta Makow 

Mazowiecki z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art.3 ust. 3 

ustawy 0 dziafalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie na 2013 rok" 

ogfasza 

1. 	 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzCldowych oraz innych podmiot6w 

wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci 

poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na realizacj~ zadan publicznych Miasta 

Mak6w Mazowiecki w 2013 r. w zakresie realizacji programu profilaktycznego w 

czasie wypoaynku letniego. 

RODZAJ ZADAN PUBLlCZNYCH 


W Miescie Mak6w Mazowiecki, przy wspOtpracy z organizacjami pozarzCldowymi, 


realizowane b~dCl w 2013 roku, w formie wspierania, zadania publiane w zakresie: 


1) Organizacji zajf:c pozaszkolnych przeznaczonych dla mfodzieiy szkolnej, 

podczas ktorych realizowane Sq elementy profilaktyki uzaleinien, 

2) Organizacji wypoczynku dzieci i mfodzieiy (w okresie ferii letnich). 



Wysokosc srodk6w publicznych, w budiecie Miasta Makew Mazowiecki na 2013 r., 

przeznaczonych na realizacj-: programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego 

wynosi 10.000,00 d. 

TERMIN REAlIZACJI ZADANIA - kaidorazowo okreslony bE:dzie w zawartych umowach. 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

Ootacje udzielane bE:dCl w transzach, ktorych termin okreslony zostanie kaidorazowo w 

umowie, zgodnie ze ztoionymi przez podmioty ofertami. 

Uruchomienie srodkow na realizacjE: zadan nastClpi na podstawie umowy zawartej pomiE:dzy 

Burmistrzem Miasta Mak6w Mazowiecki a podmiotem, kt6rego oferta zostanie wybrana. 

TERMIN I WARUNKI SKtADANIA OFERT 

1. 	 Oferty naleiy sktadac w terminie 21 dni od daty publikacji ogtoszenia (tj. do 12 

czerwca 2013 r. do godziny 16
(0 

) w UrzE:dzie Miejskim w Makowie Mazowieckim 

przy ul. Moniuszki 6, II piE:tro, pok. Nr 19 (Sekretariat) lub przestac poczt'l na adres: 

UrzCld Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki 

(decyduje data wptywu). 

2. 	 Oferty na realizacjE: zadari publicznych naleiy sktadac w zamkniE:tej kopercie 

z dopiskiem: IIKonkurs ofert na realizacjE: zadan publicznych z zakresu realizacji 

programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego". 

3. 	 Oferty naleiy sktadac wytClcznie na drukach, ktorych wzer okresla zatClcznik nr 1 do 

rozporzCldzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 stycznia 2010 roku w 

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 0 

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Oz. 

U. z 2010 r. Nr 28, poz.146). Oferty ztoione na innych formularzach, niekompletne 

lub ztoione po terminie, zostanCl odrzucone z przyczyn formalnych. Wzory ofert 

dostE:pne Scl na stronie internetowej UrzE:du - http://bip.makowmazowieckLpl! 

TRYB I KRVTERIASTOSOWANE PRZYWYBORZE OFERT 

1. 	 Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonania oceny formalnej ztoionych 

ofert, dokona komisja konkursowa powotana przez Burmistrza Miasta. 

http://bip.makowmazowieckLpl


2. 	 Oferty, ktore nie spetniq wymogow formalnych, nie b~dq dalej rozpatrywane. 

3. 	 Opinii merytorycznej ztoionych ofert, w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. 0 dziatalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 roku Nr 

234 poz. 1536 z pozn. zm.) oraz kryteria podane w tresci niniejszego ogtoszenia, 

dokona komisja konkursowa. 

4. 	 Po analizie ztoionych ofert komisja konkursowa przedtoiy rekomendacje, co do 

wyboru ofert, Burmistrzowi Miasta. 

5. 	 Rozstrzygni~cia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta w drodze zarzqdzenia, nie 

pOiniej nii w terminie 7 dni od terminu zakonczenia sktadania ofert. 

6. 	 Wyniki otwartego konkursu ofert zostanq podane do wiadomosci publicznej 

(w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogtoszen Urz~du Miejskiego oraz na 

stronie internetowej Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim). 

7. 	 Srodki finansowe zostanq rozdzielone pomi~dzy podmioty uprawnione, ktorych 

oferty b~dq wytonione w drodze konkursu. Moiliwe jest dofinansowanie wi~cej nii 

jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie iadnej z ofert. 

8. 	 Od rozstrzygni~cia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje si~ trybu 

odwotawczego. 

9. 	 Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Makow Mazowiecki jest podstawq do zawarcia 

pisemnej umowy z podmiotem, ktorego oferta zostata wybrana. 

10.0rganizacje, 	ktore przystqpity do post~powania konkursowego a nie otrzymaty 

dotacji zostanq 0 tym fakcie poinformowane w formie pisemnej. 

11. Przy wyborze oferty oceniane b~dq w szczegolnosci: 

a) zbieinosc zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu, 

b) doswiadczenie w realizacji zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

c) przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania w relacji do zakresu 

rzeczowego zadania, 

d) rzetelnosc i terminowosc wykonywania i rozliczania dotychczasowych 

zrealizowanych przedsi~wzi~c finansowych z budietu miasta. 

12. Burmistrz 	 Miasta Makow lVIazowiecki zastrzega sobie prawo odstqpienia od 

rozstrzygni~cia, w cz~sci lub w catosci, otwartego konkursu ofert bez podania 

przyczyn. 



INFORMACJA 0 ZREALlZOWANYCH ZADANIACH PUBLlCZNYCH 

Dotacje przekazane z budietu Miasta Mak6w Mazowiecki na realizacjE: zadan w 2012 r. 


wynosity: 


- z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego- 8.000,00 zt 


W przypadku pytan lub wi}tpliwosci zwiqzanych z konkursem prosimy kontaktowac 


siE: z Panii} Ninq Rakowski} - Krzyna, Urzqd Miejski w Makowie Mazowieckim. 


Pok6j nr 26, tel. /29/714-21-23. 

BURM S'rHZ MlAS'rA 

!~ 
mgr Ja .usz J~owski 

I 


