
Burmistrz Zdzieszowic,

działając  na podstawie art.  13  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, 
poz.  1203  i  Nr  210  poz.  2135)  oraz  uchwały  nr  XXVIII/  194/  05   Rady  Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2005 r.   w sprawie uchwalenia programu współpracy 
gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2005.

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na realizację  zadań publicznych w 2005 r.   przez 
podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.

I. Cel konkursu.

Konkurs ma celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym , osobom 
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  (Dz.  U.  Nr  96, 
poz. 873  oraz z 2004 r.  Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) realizacji 
zadań publicznych podejmowanych na rzecz:  zaspokajania potrzeb, poprawy warunków oraz 
podnoszenia  poziomu   życia  mieszkańców  gminy  Zdzieszowice  ,  zapewnienia  edukacji 
sportowej  przede  wszystkim  dzieci  i  młodzieży,  wyrównywania  szans  życiowych  osób 
starszych i niepełnosprawnych, zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców oraz szeroko 
pojętej profilaktyki a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym. 

II. Przedmiot konkursu.

Przedmiotem  konkursu  jest  realizacja  zadania  publicznego  na  terenie  gminy 
Zdzieszowice w postaci:

1. Podjęcia  działań  na  rzecz  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych  w  ramach  świetlic 
środowiskowych,  poprzez  organizację  czasu  wolnego,  dożywianie,  wyjazdy 
wakacyjne i działania profilaktyczne.

A. Formy realizacji zadania:

1) Prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej.
2) Dożywianie dzieci i  realizacja programów profilaktycznych.
3) Organizacja wypoczynku wakacyjnego.
4) Organizacja  czasu  wolnego  w  postaci   zajęć  pozalekcyjnych  lub 

innych form bezpiecznej i akceptowanej społecznie aktywności.
5) Inne.



B. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2005 r- 
30 000 zł.

C. W  2004  roku  gmina  Zdzieszowice  przekazała  na  realizację  zadania 
publicznego w ww. formach – 7 000 zł.

2. Rozwoju form pomocy dla osób  niepełnosprawnych.

A. Formy realizacji zadania:

1) Rehabilitacja  wraz z zakupem sprzętu 
2) Organizacja  imprez  integracyjnych.
3) Świadczenie szeroko rozumianych usług .

B. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2005 r- 8 
000 zł.

C. W  2004  roku  gmina  Zdzieszowice  przekazała  na  realizację  zadania 
publicznego w ww. formach – 5 000 zł.

III. Termin i warunki realizacji zadań.

1. Zgłoszone  zadania  realizowane  będą  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  w  terminie 
od 1 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005.

2. Miejscem realizacji będą obiekty i tereny przeznaczone bądź akceptowane dla celów 
zadania znajdujące się na terenie gminy.

3. W  przypadku  realizacji  części  zadań  poza  Zdzieszowicami   oferent  określa 
w zgłoszonym programie cel wyjazdu, program zajęć, dokładną datę i miejsce pobytu. 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. Burmistrz  przyznaje  dotacje  celowe  na  realizację  ofert  wyłonionych  w  konkursie 
w trybie indywidualnych decyzji.

2. Od decyzji Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie 
ma zastosowania tryb odwoławczy. 

3. Złożenie  oferty  nie  jest  równoznaczne  z  otrzymaniem  dotacji.  Dotację  otrzyma 
podmiot,  którego  oferta  zostanie  wyłoniona  w  drodze  niniejszego  postępowania 
konkursowego.



4. Dotacje zostaną przyznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności  pożytku publicznego i  wolontariacie  (Dz.  U. Nr 96,  poz.  873  oraz 
z 2004 r.  Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135)  po podpisaniu 
stosownych umów z wyłonionymi w konkursie oferentami.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim 
wypadku oferent  może negocjować  zmniejszenie  zakresu rzeczowego zadania lub 
wycofać ofertę.

6. Gmina  Zdzieszowice  może  odmówić  podmiotowi  wyłonionemu  w  konkursie 
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadkach gdy okaże się, że  rzeczywisty 
zakres realizowanego zadania w sposób znaczący odbiega od opisanego w ofercie oraz 
gdy  podmiot  lub  jego  reprezentanci  utracą  zdolność  do  czynności  prawnych  lub 
zostaną  ujawnione,   nieznane  wcześniej,   okoliczności  podważające  wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Szczegółowe  i  ostateczne  warunki  realizacji,  finansowania  i  rozliczenia  zadania 
regulować  będzie  umowa  zawarta  pomiędzy  wyłonionym  oferentem  ,   a  gminą 
Zdzieszowice.

V. Warunki składania ofert

1. Oferty  należy  składać  do  dnia  10  czerwca  2005r.   do  godziny  10.00
w  Urzędzie  Miejskim  w  Zdzieszowicach,  ul.  B.  Chrobrego  34
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

1) I oferta: „Świetlica środowiskowa”
2) II oferta: „Formy pomocy dla niepełnosprawnych”

2. Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  dostarczyć  osobiście,  listem poleconym  lub 
pocztą kurierską w zaklejonej kopercie z umieszczonym na niej napisem: „ Realizacja 
zadań publicznych z zakresu…( wpisać tytuł zadania). Na kopercie należy umieścić 
również dane ( nazwę i adres) oferenta.    

3. Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 
do  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 
29  października  2003  r  w  sprawie  wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i  wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891)

4. Załącznikami do ofert są następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od 
daty wystawienia,

2) oświadczenie  o  nieprowadzeniu  działalności  gospodarczej 
w  rozumieniu  art.  9  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i wolontariacie 

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004,
4) kopia  statutu  lub  innego  dokumentu  zawierającego  zakres 

działalności  podmiotu  oraz  wskazującego  organy  uprawnione  do 
reprezentowania,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
osobę upoważnioną z ramienia wnioskodawcy.

5) zaświadczenie  o  posiadaniu  przez  realizatorów  kwalifikacji  do 
wykonania zadań zawartych w ofercie,

6) pisemne  rekomendacje  dotyczące  dotychczas  realizowanych 
projektów,



7) inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu,
8) dokładny harmonogram realizacji projektu.

5. Rozpatrywane  będą  wyłącznie  oferty  kompletne  i  prawidłowe,  złożone  według 
obowiązującego wzoru i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Druk  oferty  realizacji  zadania  publicznego  można  pobrać  ze  strony  internetowej 
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

VI. Kryteria stosowane przy wyborze ofert
       i termin ogłoszenia wyników konkursu.

1. Oferty  poddane  zostaną  weryfikacji  formalnej  i  merytorycznej  przez  komisję 
konkursową powołaną przez Burmistrza Zdzieszowic.

2. Oferty  nieprawidłowe  pod  względem formalnym nie  będą  poddawane  weryfikacji 
merytorycznej.

3. Weryfikacja merytoryczna przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem następujących 
kryteriów:

1) zgodność zgłaszanego projektu z przedmiotem konkursu- 5 pkt,
2) atrakcyjność  projektu  i  ocena  przewidywanych  efektów  realizowanego 

zadania- 5 pkt,
3) doświadczenie  i  kwalifikacje  oferenta   zawarte  w  informacji  na  temat 

posiadanych  zasobów  rzeczowych  i  kadrowych  zapewniających  wykonanie 
zadania- 5 pkt, 

4) budżet projektu ( wysokość kosztów, inne źródła finansowania, w tym wkład 
własny oferenta)- 5 pkt,

5) inne, nie ujęte wyżej, walory oferty podnoszące jej atrakcyjność merytoryczną- 
5 pkt.

4. Z powodów merytorycznych odrzucone zostaną oferty , które:
1) otrzymają w sumie 13 lub mniej punktów,
2) otrzymają 0 punktów przy zastosowaniu któregokolwiek kryterium.

5. Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi 15 czerwca 2005 r.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) korekty kosztorysu projektu w przypadku zaakceptowania dotacji w wysokości 
innej niż wnioskowana,

2) otwarcia  odrębnego  rachunku  bankowego  i  wyodrębnienia  z  ewidencji 
księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,

3) sprawozdania z  wykonania zadania publicznego według wzoru określonego 
w rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 
października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie  zadania  publicznego  i  wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891)

7. Burmistrz Zdzieszowic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w  części bądź 
całości bez podania przyczyn oraz prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
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