OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2012
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 r. zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność poŜytku
publicznego na terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej mieszkańców.
I .Rodzaj zadania objętego konkursem
Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieŜy z programem profilaktyki
uzaleŜnień.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 21. 000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Oferty mogą składać podmioty uprawnione, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania zadania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/.
3. Do oferty naleŜy dołączyć kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru
Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającą status prawny oferenta.
4. ZłoŜenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
5. Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Ostrówek, w oparciu o kryteria, określone w niniejszym ogłoszeniu.
W związku z § 15.1 Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na rok 2012 do dnia 25 kwietnia 2012 r. moŜna zgłaszać
kandydatów do reprezentowania organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
6. W przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niŜszej, niŜ
wnioskowana, dokonuje uzgodnień z Wójtem Gminy Ostrówek w celu
doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania lub wycofuje ofertę.

7. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określi
umowa sporządzona pomiędzy Gminą Ostrówek a oferentem, zawarta
w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
8. Wójt Gminy Ostrówek moŜe odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
podpisania umowy w następujących przypadkach:
a/ podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
b/ zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podwaŜające
wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
c/ podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
9. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gminę
Ostrówek z wyŜej wymienionych przyczyn, Gmina moŜe zarezerwowane środki
przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego
konkursu lub na realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
III. Terminy i warunki realizacji zadania
1.Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od czerwca do sierpnia 2012 r.
2. Zakres przedsięwzięcia:
a/ zakwaterowanie,
b/ wyŜywienie,
c/ ubezpieczenie uczestników,
d/ realizacja programów profilaktycznych (z zakresu przeciwdziałania
przemocy, alkoholizmowi, narkomanii),
e/ organizacja czasu wolnego,
f/ całodobowa opieka,
g/ transport uczestników wypoczynku z gminy Ostrówek do miejsca
wypoczynku i z powrotem.
3.Ponadto oferent powinien wykazać się zasobami kadrowymi posiadającymi
kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
IV. Termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostrówku do dnia
27 kwietnia 2012 r. do godz. 15 00 w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym,
z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – wypoczynek
wakacyjny dla dzieci i młodzieŜy z programem profilaktyki uzaleŜnień”.
Szczegółowe informacje na temat konkursu moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy
w Ostrówku w pokoju nr 14 lub tel. 43 84 15 023 lub 43 84 15 026.
V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz terminie
dokonania wyboru oferty.
1. Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną
przez Wójta Gminy Ostrówek.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 maja 2012 r. o godz. 1000 .
3. Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
4. Komisja dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
1/ moŜliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ;
2/ przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania ;
3/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których będzie realizowane zadanie publiczne ;
4/ planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego ;
5/ planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków ;
6/ analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
5.Decyzja komisji o wyborze oferty nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
6.Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje
odwołanie.
7. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.
VI. W 2011 r. był ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego pod
nazwą „Wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy z grup ryzyka”.
Wysokość dotacji wyniosła 15 000 zł.

