Zal4cznik do Zarz4dzenia Nr

/

70120

1

6

Burmistrza Blonia

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Ogloszenie

o otwartym konkursie ofert na realizacjg

w 2017 r. zaAah z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki

Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art. 4' ust.l pkt 5 ustawy
w trzenvioSci

i

z

(tj.

przeciwdzialania alkoholizrnowi

dnia 26 paLdziemika 1982

Dz.U. 22016 r., poz.487 ze zm.) informujg,

o mo2liwo6ci skladania ofert na realizacjg nastgpuj4cych zadari

sfui4cej r ozw i1zy.'ttaniu problem6w alkoholowych

I.

r, o wychowanru

w zakresie wspomagania dzialalnoSci

:

Rodzaj za.daniaz
Zadanie 1.
Udzielania rodzinom,

Nazwa zadania

w kt6rych lvystgpuj4

problemy

alkoholowe i (lub) narkotykowe pomocy psychologicznej

i

prawnej,

a

szczeg6lnoSci ochrony przed przemoc4 w

rodziniei.

Termin realizacji

01.01.2017 +3 1.12.2017

Wysoko6d Srodk6w przeznaczonych
przez Gming Blonie na realizacjg

5 000 zl

zadmia w 2017 r.

Zadznie 2
Organizacja r62nych form wypoczynku
Nazwa zadania

01.01.2017 +3 1.12.2017

Wysoko66 6rodk6w przeznaczonych
przez Gming Blonie na realizacjg

zadaniaw 2017 r.

opieki

nad

dzie6mi w okresie ferii zimowych i wakacji promuj4ce
wla5ciwe wzorce spolecme. Datriotyczne

Termin realizacji

i

20 000 zl

Zadanie 3

Organizacja czasu wolnego
Nazwa zadania

(imprezy

z

dla dzieci

dziedzictwa kultury, sportu

01

mlodzieiry

i

rekeacj i

.!!?X9!4L-

propasli4ce trze?\\ry, td.owy t bgzp&lzly
Termin realizacji

i

.0r .2017 +31.12.2017

Wysoko{6 Srodk6w PrzeznaczonYch

55 000 zl

przez Gming Blonie na realizacjg

zadaniaw 201.7 r.

Zadanie 4
Pornoc osobom uzale2nionym

Nazwa zadania

w

zakesie rehabilitacji

i readaptaci i spoleczne.i
01 .01 .2017 +31 .12

Termin realizacji
Wysoko56 Srodk6w PrzeznaczonYch

15 000

.2017

zl

przez Gminq Blonie na realizacjq
zadania w 2017 r.

Zadanie 5

Organizacla imprez integmj4cych r62ne Srodowiska,

Nazwa zadania

w fi.'rn osoby

niepelnospray4g01 .01 .2017 +31.12.2017

Termin realizacji
Wysoko56 Srodk6w PrzeznaczonYch

55 000 zl

przez Gming Blonie na realizacjg

zadaniaw 2017 r.

zadafr mog4 ulec zmianie
Powyzsze wysokoSci Srodk6w przeznaczonych na realizacjg poszczeg6lnych
2e zadania molna zrealizowad mniejsrym kosztem lub zaistnieje

w

przypadku stwierdzenia,

koniecznoS6 zmiany budZetu

w czgsci

przeznaczonej na realizacjg zadania

niemoZliwych do przewidzenia w dniu konkursu'

z waznych przyczyn'

II. Zasady prryznawania Srodkdw

l.

Postgpowanie konkursowe odbywa6 sig bgdzie przy uwzglgdnieniu zasad oke5lonych

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2,1tku publicznego

i

w ustawie

wolontariacie (Dz. U.z 2016 r.,

,

poz. 1817 ze zm.).
2. Zlo2enie

ofefi

nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem 5rodk6w.

3. Zadanie powinno by6 przedmiotem dzialalno5ci statutowej podmiotu ubiegaj4cego sig o Srodki.

4. W przrypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokos6 6rodk6w
przeznaczonych na wsparcie poszczeg6lnych zadafi, zastrzega sig moZliwo66 zmniejszenia wysoko3ci

dofinansowania, stosownie do posiadanych 5rodk6w. W przypadku koniecznoSci zmniejszenia kwoty
Srodk6w w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie bgdzie on mvi4zany z1o2on4 ofert4. W takim

przypadku oferent moze negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowe go zadania lub wycofa6 swoj4
ofertg.

5. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania

i

rozliczania zadania zostan4 ustalone

pomigdzy Gmin4 a oferentem w odrgbnym trybie.
6.Warunkiem uzyskania Srodk6w jest zgodne z ustaleniem stron rozliczenie otrzymanych Srodk6w na
realizacjg danego zadania w roku poprzednim.

7. Burmistrz Blonia mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie przekazania irodk6w,
w przypadku, gdy:
a) rzecrywisty zakres zadania znaczqco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lubjego reprezentanci utracili zdolno6i do czynnoSci prawnych,
c)

zostaly ujawnione, nieznane wcze6niej okolicmoSci podwaZaj4ce wiarygodno56
mery4oryczn4 lub finansow4 oferenta,

8. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy przez Gming Blonie z wy2ej wymienionych
przycz:W, Gmina moZe zarezerwowane Srodki przeznaczy6 na inn4 wylonion4 dodatkowo ofertg, na
ogloszenie nowego konkursu lub na realiz cig zadania w innym trybie.
9. Srodki nie bgd4 przyznana na wydatki nie zrviqzane bezpoSrednio z realizacj4 danego zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadani^
1.

Zadania,

o

kt6rych mowa

obowiqzuj4cymi standardami

i

w pkt. I winny by6 realizowane do 3l

grudnia 2017

przepisami w zakresie opisanymi szczeg6lowo

roku

z

w ofercie. W ofercie

powinny by6 m.in:

o
.
o
.

Kr6tka charakterystyka zadania
Termin

i

miejsce wykonania zadania

Ilo56 uczestnik6w bior4cych udziai w zadaniach

Szczeg6lowa kalkulacja przewidrvanych koszt6w realizacji zadania.

2. Szczeg6lowy termin i warunki realizacji zadania
a oferentem w odrgbnym trybie.

ono ka2dorazowo pomigdzy Gmin4

.

Oferent

jest zobowi4zany do wykonania zadania z uwzglgdnieiern aktualizacji

opist.

poszczeg6lnych dzialari zgodnie z zlozony ofert4.

Oferent zobowi4zany jest do opisania dokumentacji finansowo-ksiggowej,
Z wykonanego zadania nale2y zloiry| niezlocznie sprawozdanie, najp62niej w teminie 30 dni

od

zakoriczenia

dostgpnym

jego realizacji, na adres Urzgdu Miejskiego

w

Bloniu na formularzu

w Biurze Obsfugi Interesanta, 05-870 Blonie, ul. Rynek 6 pok.nr 1. Formularze

dostgpne pod wy2ej wymienionym adresem,

a

tak2e na stronach intemetowych Urzgdu

Miejskiego oraz w Biuletynie Informacj i Publicznej.

IV. Oferty i termin skladania

l.

Kompletne oferty dotycz4ce realizacli zadah naleLry sklada6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia

30.01.2017 r,, w Urzgdzie Miejskim w Bloniu, Biuro Obstugi lnteresanta, 05-870 B{onie ul. Rynek 6,
pok. nr

1

2. Oferta, powinna by6 Aolona na fomularzu dostepnym w Biurze Obslugi Interesant6w, na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego oraz Biuletynie Informacj i Publicznej:
3. Kazda oferta winna by6 zlo2ona w oddzielnej zapieczgtowanej kopercie.
4. Oferty niekompletne lub zlo2one po terminie b9d4 odrzucane z przyczyn formalnych.

V. Tryb i kryteria stosowane przy rryborze ofeft oraz termin dokonania wyboru ofert

l.

Komisja Konkursowa w terminie do 13.02.2017 r, oceni, zaopiniuje

Blonia do zatwierdzenia

i

i

przedstawi Burmistrzowi

przyznutia protok6l wskazuj4cy oferty najlepiejh sht24ce realizacji zadah

w 2017 r.
2. Przy wylsorze oferty zostanie dokonana ocena:

-

merttoryczna zlo2onego projektu ijego zgodno6ci z celami zadania,

mo2liwo6ci realizacji zadania przez oferenta, przy uwzglqdnieniu doriwiadczenia podmiotu
w realizacli lego zadania, realnoSci jego wykonania oraz zasob6w ludzkich i materialnych,

-

przedstawionej kalkulacji kosa6w realizacji zadania pod k4tem ich celoworici, oszczgdnoSci oraz
efektywnoSci wykonania,

-

udzialu Srodk6w wlasnych oraz innych 2r6del finansowania,
zgodno6ci tematyki izakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

3. Srodki na realizacjg zadah, o kt6rych mowa w

pkt. I mo2e otrzyma6 wigcej

ni2 jeden podmiot.

4. Postgpowanie moZe byd prowadzone takze, gdy w wyniku ogloszenia otwartego konkursu ofert
zostala zg)oszona tylko jedna oferta.

5. Zatwierdzenie ofefi przez Burmistrza Blonia jest podstaw4 do realizacji zadania i olrzymania
Srodk6w.

