Zarządzenie Nr 168/ 2012

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 15 czerwca 2012 r.

ogłoszenia

w sprawie

otwartego konkursu ofert na

realizację zadań

publicznych w 2012

roku z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego.

Na pod stawie art. 7 ust . 1 pkt. 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
sa morządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) w

związku

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. o działalno ści
pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z

uchwały

Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011 r. w
przyjęcia

sprawie

pozarządowymi
pożytku

"Programu

współpracy

późn o

zm.) oraz

Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami

oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o

działalności

publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

zarządza,

co

na s tępuje :

§1.
Ogłasza s ię

otwarty konkurs ofert na

realizację zadań

publicznych w 2012 roku z zakresu

realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego.
§ 2.

Otwarty Konkurs ofert przeprowadzony zostanie w trybie
ogłoszeniu stanowiącym załącznik

do

na zasadach

określonych

w

zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

Kierownikowi

Wydziału

Integracji Europejskiej,

Informatyki i Promocji Mia sta.
§4.
Zarządzenie

Publicznej

wchodzi w

Urzędu

życie

z dniem podpisa nia i podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji

Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

DUR lSTRZ MIASTA

mgr aI~USZ Jem owski

Za łą cznik

do

Zarządzen i a

Nr 168/2012
Burmistrza Miasta Maków M azowi ecki
z dnia 15 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o

działalno śc i pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz.

1536, z pó ź n o zm.) oraz Uchwały Nr XII1/82/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z
dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie
Mazowiecki z organizacjami
ustawy o d z iałalno ści

przyjęcia

pozarządowymi

po żytku

"Programu

ws półpracy

Miasta Maków

oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust . 3

publicznego i o wolontariacie na 2012 rok"

ogła sza

otwarty

konkurs

ofert

dla

organizacji

pozarządowych

oraz

wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie, na

realizację zadań

innych

podmiotów

działalności pożytku

publicznych Miasta Maków Mazowiecki

w 2012 r. w zakresie realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego.

RODZAJ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W

Mieście

realizowane

Maków Mazowiecki, przy
będą

z organizacjami

pozarządowymi,

w 2012 roku, w formie wspierania, zadania publiczne w zakresie:

1) Organizacja

zajęć

pozaszkolnych przeznaczonych dla

których realizowane

są

elementy profilaktyki

2) Organizacja wypoczynku dzieci i

Wysokość

współpracy

środków

przeznaczonych na

publicznych, w

realizację

rok 2012 wynosi 8.000,00

zł .

młodzieży

budżecie

młod z ieży

szkolnej, podczas

u za le ż nień,

(w okresie ferii letnich).

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 r.,

programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego na

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
każdorazowo określony będzie

w zawartych umowach.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Dotacje udzielane

będą

w transzach, których termin

określony

zostanie

każdorazowo

w

umowie, zgodnie ze złożonymi przez podmioty ofertami.
Uruchomienie

środkó w

na

realizację zadań nastąpi

na podstawie umowy zawartej

pomiędzy

Burmistrzem Mia sta Maków Mazowiecki a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

TERMIN I WARUNKI

SKŁADANIA

OFERT

1. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (tj. do 6 lipca
(0

2012 r. do godziny 16

piętro ,

Moniuszki 6, II

)

w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim przy ul.
przesła ć poc ztą

pok. Nr 19 (Sekretariat) lub

na adres:

Urząd

Miejski w Makowie Mazowieckim , ul. Moniu szki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
(decyduje data

wpływu).

2. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem : "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z realizacji programu
profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego".
3. Oferty należy składa ć wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do
Rozporządz e nia

Ministra Pracy i Polityki

Społecznej

z dnia 22 stycznia 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 2010 r. Nr 28, poz.146). Oferty

złożone

na innych formularzach , niekompletne

lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych . Wzory ofert
dostępne są na stronie internetowej Urzędu - http://bl p,mll\@wmll'Zow4~.IM

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonania oceny formalnej
ofert, dokona komisja konkursowa
2. Oferty, które nie

spełnią

powołana

zło żo nyc h

przez Burmistrza Miasta.

wymogów formalnych, nie

będą

dalej rozpatrywane.

3. Opinii merytorycznej
2003 r. o

złożonych

działalności pożytku

ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 roku Nr

234 poz. 1536 z późno zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia ,
dokona komisja konkursowa.
4. Po analizie

złożonych

ofert komisja konkursowa

przedłoży

rekomendacje, co do

wyboru ofert, Burmistrzowi Miasta.
5.

Rozstrzygnięcia
później niż

konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta w drodze

w terminie 7 dni od terminu

zakończenia składania

zostaną

6. Wyniki otwartego konkursu ofert

(w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
stronie internetowej

Urzędu

podane do

zarządzenia,

nie

ofert.
wiadomo ś ci

ogłoszeń Urzędu

publicznej

Miejskiego oraz na

Miejskiego w Makowie Mazowieckim).

7. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których
oferty

będą wyłonione

w drodze konkursu.

Możliwe

jest dofinansowanie

jednej oferty, dofinan sowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie
8. Od

rozstrzygnięcia

więcej niż

żadnej

w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje

z ofert.

s ię

trybu

odwoławczego .

9.

Zarządzenie

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki jest

pi semnej umowy z podmiotem, którego oferta
10. Organizacje, które
dotacji

zostaną

przystąpiły

zbieżność

b)

do świadczenie

postępowania

do zawarcia

wybrana .

konkursowego a nie

otrzymały

o tym fakcie pOinformowane w formie pisemnej.

11. Przy wyborze oferty oceniane
a)

do

została

pod stawą

będą

w

szczególności:

zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,
w realizacji

zadań

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu,

kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
c)

przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego
zadania,

d)

rzetelno ść

i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczasowych zrealizowanych

przed s ięwzięć

finan sowych z budżetu miasta.

12. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki zastrzega sobie prawo
rozstrzygnięcia,

przyczyn .

w

części

lub w

całości ,

od s tąp ie nia

od

otwartego konkursu ofert bez podania

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH

Dotacje przekazane z

budżetu

Miasta Maków Mazowiecki na

realizację zadań

wyno s iły :

- z zakresu kultury fizycznej i sportu - 78.000,00

zł,

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - 2.000,00 zł.

W przypadku
s ię

z Panią

pytań

lub wątpliwośc i

Niną Rakows ką

- Krzyna,

Pokój nr 26, tel. /29/ 714-2 1-23 .

związanych
Urząd

z konkursem prosimy

kontaktować

Miejski w Makowie Mazowieckim.

w 2011 r.

