Załącznik do zarządzenia Nr 12.2013
Wójta Gminy Parchowo
z dnia 11.02.2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 listopada
2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” oraz zarządzenia
Nr 11.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym
Wójt Gminy Parchowo
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
w 2013 r.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
1. Zadanie, o którym mowa wyżej, może być realizowane poprzez:
1) organizację zajęć sportowych, zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy
styl życia,
2) organizowanie imprez o zasięgu gminnym wskazujących szkodliwość działania
alkoholu i substancji psychoaktywnych,
3) organizowanie imprez integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym
promujących zdrowy styl życia,
4) organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu
gminy.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi:
23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
3. W roku 2012 zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając dotację
w wysokości 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wspierania z udzieleniem dotacji na
finansowanie jego realizacji.
2. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej
z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 20 marca 2013 r. do 30.11.2013 r.

2. Warunki realizacji zadania:
1) zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą
umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie,
2) zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Parchowo,
a w szczególności dzieci i młodzieży,
3) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w
tej sprawie podejmuje Wójt Gminy Parchowo po zasięgnięciu opinii Komisji
Konkursowej.
3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Ofertę
należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.
4. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) nazwę i siedzibę podmiotu, aktualny wpis do sądu lub innego organu
rejestrowego (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia),
2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego
proponowany do
realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację kosztów
realizacji zadania publicznego,
3) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,
w zakresie którego dotyczy zadanie,
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na
realizację danego zadania z innych źródeł,
5) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
publicznego,
6) oraz inne elementy określone w §6 Regulaminu otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11.2013
Wójta Gminy Parchowo z dnia 11 lutego 2013 r.
IV. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa z dniem 04 marca 2013 r. o godz. 16.00.
2. Miejsce składania ofert: sekretariat – pok. nr 28 Urzędu Gminy Parchowo, 77-124
Parchowo, ul. Krótka 2. Dodatkowe informacje w sprawie Konkursu można uzyskać
pod nr tel. 59 821 48 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05 marca 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Urzędu Gminy Parchowo.
2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana
zarządzeniem Nr 11.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 11 lutego 2013 r. zgodnie z
załączonym Regulaminem.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) w pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert:
a) stwierdza liczbę złożonych ofert i otwiera koperty z ofertami,
b) ustala, które oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert,

c) odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu
Otwartego konkursu ofert;
2) w drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa:
a) dokonuje merytorycznej oceny ofert,
b) opracowuje propozycję podziału środków;
4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznanie
dotacji,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których będą realizowane zadania publiczne,
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania,
e) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków.
Zasady powyższe mają także zastosowanie w przypadku, gdy w konkursie zostanie
złożona tylko jedna oferta.
5. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Parchowo po zapoznaniu się z opinią komisji
Konkursowej. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
VI. Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) otwarcie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
2) korekta projektu kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż
wnioskowana.
VII. Wyniki rozstrzygnięcia podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Parchowo.
VIII. Pozostałe kwestie reguluje Regulamin konkursu wprowadzony zarządzeniem Nr
11.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 11 lutego 2013 r. opublikowane na stronie
internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Parchowo.

