
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr   6 /2015 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 12.02. 2015 roku 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze 
zm.) i  uchwałą nr 213/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 
2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2015" 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
z wspierania działań przeciwdziałających uzaleŜnieniom i patologiom społecznym w 2015 r. 
 

 
I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację 

 
ZADANIE 1 
 

1. Nazwa zadania konkursowego: 

Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy w czasie pozalekcyjnym 
jako alternatywa wobec uzaleŜnienia od uŜywek i przemocy. 
2. Forma realizacji zadania: wsparcie 
 

 3. Opis zadania:  
 

Cel:  
• ograniczenie skali negatywnego zachowania dzieci i młodzieŜy  

• promowanie zdrowego stylu Ŝycia 
• zwiększanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieŜy 
• wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieŜy 

Oczekiwania: 
• organizowanie czasu wolnego 

• rozwijanie zainteresowań oraz kultury osobistej 
• zapobieganie uzaleŜnieniom i przemocy rówieśniczej poprzez zajęcia m.in.: 

artystyczne, ruchowo – sportowe, wycieczki turystyczne - zajęcia ukierunkowane na 
rozwój umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 

• nauka zagospodarowania czasu wolnego odbiorców zadania.  



Adresaci: 
• dzieci i młodzieŜ od 7 do 18 roku Ŝycia z terenu Podkowy Leśnej. Liczba adresatów 

zadania od 20 osób do 30 osób. Rekrutacja uczestników powinna uwzględniać 
współpracę z OPS, placówkami oświaty i Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Wymagania dotyczące realizacji zadania: 
• aktualne dokumenty/zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zakresie 

profilaktyki oraz prowadzenia zajęć z dziećmi( uprawnienia pedagogiczne, trenerskie) 
• doświadczenie w realizacji podobnych programów osób prowadzących/nadzorujących 

zajęcia 
• obowiązek współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej  

i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
• prowadzenie dokumentacji pracy z grupą (listy obecności, dzienniki zajęć, pisemne 

zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo adresatów zadania  
w zajęciach) 

• wymagany jest szczegółowy opis realizacji zadania, 
• wychowawcy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników zajęć, 
• uczestnicy zajęć zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych realizację tego zadania: 10 000 zł. 

 
5. Termin realizacji zadania: w okresie od momentu rozstrzygnięcia konkursu 2015 r. 

do 31 grudnia 2015 r.  
 
6. Miejsce realizacji zadania: Podkowa Leśna 
 
7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert kaŜdy podmiot moŜe złoŜyć jedna ofertę. 
 
8. Dofinansowanie ze środków miasta nie moŜe przekraczać 90% całkowitych kosztów 

realizacji zadania. 
 
 
II.  Zasady przyznawania dotacji 
 

1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub osoby prawne, 
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku 
publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 



realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  

2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeŜeniem, Ŝe 
prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się 
ubiegają.  

3. W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją 
miejską, informacje o sposobie zaangaŜowania tej instytucji w realizację zadania naleŜy 
przedstawić w formularzu ofertowym oraz załączyć potwierdzenie ze strony instytucji  
o chęci współpracy przy danym zadaniu.  

4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu 
pod względem merytorycznym. 

5. W otwartym konkursie ofert moŜe zostać wybrana więcej niŜ jedna oferta, jedna oferta 
lub niewybrana Ŝadna z ofert.  

6. Terminowe złoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani  
z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. 

7. Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza niŜ wnioskowana w ofercie. W takim 
przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłoŜenia zaktualizowanego harmonogramu 
oraz kosztorysu zadania lub moŜe wycofać swoją ofertę.  

8. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów 
bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego 
realizacji.  

9. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złoŜenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). 

10. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. 
Przekazanie środków finansowych na realizację zadania nastąpi w terminie określonym 
w umowie.  

11. Burmistrz  zastrzega sobie prawo do zwiększenia wysokości środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.  

III. Warunki realizacji zadania.  

1. Zadanie powinno być zrealizowane z naleŜytą starannością, w sposób celowy zgodnie ze 
złoŜoną ofertą i zawartą umową.  

2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie 
w realizacji zadań o podobnym charakterze.  

3. Zadanie przedstawione w ofercie moŜe być realizowane wspólnie przez kilku 
oferentów, jeŜeli oferta została złoŜona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
W przypadku realizowania zadania wspólnie - wszyscy oferenci odpowiadają 
solidarnie za realizację zadania. 

4. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie moŜe być realizowane przez podmiot 
niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 



5. Istnieje moŜliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności 
o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, 
jednak niestanowiących jego meritum.  

 
IV. Termin i warunki składania ofert  

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie w terminie do dnia  
6 marca 2015 r. do godz. 14.00 prawidłowo wypełnionej 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 tego zadania (Dz. U. z 
2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.  

2. Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy 
zadania, którego dotyczy oferta, wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy składać  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, przy ul. Akacjowej 39/41 
w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do 
Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej. 

3. Do oferty naleŜy dołączyć: 

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 
potwierdzającego status prawny podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem 
faktycznym i prawnym. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, 
obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz 
upowaŜnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań 
finansowych wydane przez właściwy organ.  

b) w przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją 
miejską – potwierdzenie ze strony instytucji miejskiej o chęci współpracy przy danym 
zadaniu. 

4. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niŜ jednego oferenta, kaŜdy  
z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych  
w ust. 3. 

5. Oferty niezgodne ze wzorem lub złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.  

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.    

1. Rozpatrzenie prawidłowo złoŜonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 
w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.  

2. ZłoŜone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi  
w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oceny 
ofert pod względem poprawności formalnej dokona pracownik Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W przypadku drobnych 
błędów formalnych istnieje moŜliwość uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez 
komisję konkursową (brak wymaganego podpisu pod ofertą, brak któregokolwiek z 
załączników wymienionych w pkt. 11 Karta Oferty). 



3. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Podkowy Leśnej. 

6. Oferty będą oceniane zgodnie z wskazanymi kryteriami w Indywidualnej karcie oceny 
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3. 

7. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania 
wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiąŜąca dla organu 
ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację 
zadania publicznego dokonuje Burmistrz Podkowy Leśnej.  

8. Od decyzji Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie wyboru ofert i udzielenia 
dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  

9. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niŜ wnioskowana – Oferent dokona 
stosownej korekty kosztorysu projektu.  

10. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie 
uzgodnionym przez strony.  

11. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).  

VI. Realizacja zadań publicznych w 2014 roku. 

W 2014 roku nie zrealizowano na podstawie art. 13 i 19a ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych tego rodzaju. 

 
                                                                                            

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Artur Tusiński 

 
 

 
 


