
                                                

 

                                                    OGŁOSZENIE 

                                    BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN 

                                                     z dnia 07 kwietnia 2009r. 

 

                    Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin  Ogłasza otwarty konkurs ofert 

      na realizację zadań publicznych w 2009  roku  w zakresie : Zdrowia,  Edukacji, 

      przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej. 

 

 

       Na podstawie art. 11 ust.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

      pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873) na podstawie art. 106 ust. 2  

     pkt 1 lit d oraz art. 131 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

     (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawi 

      wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania 
      publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

      

   Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie       

realizacji   zadań publicznych w zakresie; polityki społecznej , promocji zdrowia, edukacji  oraz 

organizacji  imprez propagujących zdrowy styl życia ,konkursów, zawodów wśród dzieci i 

młodzieży  ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz  wymagających 

szczególnej troski.  

Na dofinansowanie realizacji zadań przeznacza się kwotę  20.000 zł 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych miasta i 

gminy Strzelin, wynikających z Programu  Współpracy  z organizacjami pozarządowymi  i innymi 

podmiotami pożytku publicznego w roku 2009. 

Wysokość dofinansowania w roku 2008 wynosiła , 44.000  zł 

 

Zasady przyznawania dofinansowania; 

1) powierzenie wykonania wyżej wymienionych zadań lub wsparcie ich realizacji następuje z 

odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.nr.96,poz,873 ze zmian.) lub innych 

właściwych przepisów 

2) wysokość przyznanej dotacji może być niższa ,niż  wnioskowana w  ofercie 

3) Burmistrz może odstąpić od współpracy z oferentem, gdy  zostaną ujawnione nieznane 

wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

Termin i warunki realizacji zadania. 

          Realizacja  zadania – programu  ma być zakończona do końca roku 2009        

          Szczegółowy  termin i warunki realizacji zadania zaproponowane będą  

                     przez  oferentów  w składanych ofertach. 

 

 



            Oferty konkursowe należy złożyć; 

- do dnia   06 Maja 2009 r do godz. 15°° 
   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Polityka Społeczna  ” osobiście w biurze 

obsługi petenta pokój nr 20  Urzędu Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. 

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z 

przyczyn formalnych. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 Maja 2009r o godz 11°° w Sali nr 24 UMiG w Strzelinie. 

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 

U. Nr 264, poz. 2207). 

       

Kryteria i tryb wyboru oferty: 

 

- złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję    

  konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Komisja  

  konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym i przedstawia    

  Burmistrzowi kwotowe propozycje dofinansowania, 

 

Do oferty należy dołączyć: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru , 

- statut, 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 r, 

- zaświadczenie o nie zaleganiu płatności wobec ZUS i US./ dopuszcza się  oświadczenie/ 

- pisemne oświadczenie w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe 

  z innych źródeł gminnych na to samo zadania 

 

- przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

  a/ zawartość merytoryczna oferty. 

  b/ potencjał finansowy/ koszty realizacji planowanego działania, stosunek ponoszonych 

      nakładów do zamierzonych efektów i celów, zewnętrzne źródła finansowania,  

      wiarygodny wkład własny. 

  c/  potencjał realizacyjny / posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie  

      oferenta przy realizacji  innych zadań zleconych. 

  d/ efekty oddziaływania/ zakładani beneficjenci, zasięg oddziaływania, spodziewane  

      efekty. 

  e/ rzetelne i terminowe wykonywanie zadań zleconych w latach poprzednich, w  

      przypadku zadań kontynuowanych. 

  
 

Po zakończeniu procedury konkursowej , wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Gminy Strzelin oraz na  stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

strzelinumg.ibip.wroc.pl . 
 

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego: 

-Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w sprawie wysokości dofinansowania 

   oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem. 

    

                                                                                          BURMISTRZ 

                                                                                         

                                                                                     /-/ Jerzy  Matusiak 

http://strzelinumg.ibip.wroc.pl/

