Zarządzenie Nr 82/06
Burmistrza Łasku
z dnia 24 lipca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. 17, poz. 128), art. 11 ust. 2, art.13
ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210,poz.2135;
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ) zarządzam , co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku
2006 w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii - zgodnie
z ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia .

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu ofert powołuję komisję konkursową w składzie
Przewodnicząca – Tamara Szymko
Wiceprzewodnicząca – Beata Mielczarek
Sekretarz – Beata Szukalska
Członek – przedstawiciel Forum Inicjatyw Pozarządowych
§ 3. Komisja przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ofert
oraz Regulaminem postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku
Jacek Pałuszyński
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/06
Burmistrza Łasku
z dnia 24 lipca 2006 r.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej

1.
2.

3.
4.

§ 1.
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych,
bez udziału oferentów.
Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący a w przypadku jego
nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek
Komisji.
Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.
Obsługę administracyjno-techniczną Komisji zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łasku

§ 2.
1. Przed przystąpieniem do oceny ofert Komisja sprawdza:
1/ czy podmioty, które zgłosiły oferty, posiadają w swoim statucie zadania zgodne
z zakresem ogłoszonego konkursu. W przypadku braku takich zadań oferta pozostaje
bez rozpatrzenia.
2/ zgodność ofert z wymogami art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3/ zgodności oferty z zakresem ogłoszonego konkursu.
2. W przypadku braków w ofercie Komisja wzywa oferenta do ich usunięcia lub
wyjaśnienia treści oferty.
3. Niezastosowanie się oferenta do wezwania Komisji wyklucza go z dalszego
postępowania konkursowego.

1.
•
•
•
•
•
•

§ 3.
Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria :
merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z celami zadania
dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców
możliwość i jakość realizacji zadania / kwalifikacje kadry, zasoby rzeczowe,
dotychczasowe doświadczenia w realizacji tego typu zadania/
szanse na kontynuację zadania w przyszłości
koszt realizacji zadania
ocena dotychczasowej współpracy z samorządem gminy Łask
i oceniają je w skali od 0 do 5 pkt.

2. Ocena końcowa danej oferty jest sumą wystawianych ocen cząstkowych.
3. Oferty uznane za najkorzystniejsze i wybrane przez Komisję Konkursową wraz
z propozycją kwoty dotacji zostają przedstawione do zaakceptowania Burmistrzowi
Łasku.
Łączna suma propozycji dotacji nie może przekraczać kwoty przeznaczonej
do rozdysponowania w konkursie.
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4. Burmistrz Łasku podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji na
wsparcie poszczególnych zadań.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dotacji mniejszej niż
wnioskowana.

6. W przypadku:
- rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji,
- nie rozdysponowania środków w postępowaniu konkursowym
niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania konkursowego, pozostają do
dyspozycji Burmistrza Łasku.
§ 4.
Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§ 5.
Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji,
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Łasku i tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łasku.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82/06
Burmistrza Łasku
z dnia 24 lipca 2006 r.
Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./

BURMISTRZ ŁASKU
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2006 w zakresie ochrony
i promocji zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Łask w formie wsparcia
zadania oraz zaprasza do składania ofert podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rodzaj zadań objętych konkursem :
Zadanie : Działania zmierzające do ograniczenia szkód zdrowotnych poprzez prowadzenie
punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
Cel zadania : zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem
1. Wysokość środków na jego realizację – 3500 zł
Na realizację tego typu zadania, t.j. prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego przez organizacje
pozarządowe i podmioty , o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2005 roku nie przeznaczono żadnych środków finansowych.
2. Termin i warunki realizacji zadania
a/ zadanie realizowane w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2006 r.
b/ warunki realizacji zadania :
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej na terenie Łasku
- dostępność dla społeczności lokalnej min. 9 godz. tygodniowo w godzinach popołudniowych
- prowadzenie działalności statutowej w zakresie objętym konkursem
- dysponowanie odpowiednio wyszkolonej kadry, zdolnej do realizacji zadania
c/ warunki dodatkowe dla oferenta: prowadzenie działalności w w/w zakresie przynajmniej od roku.
Zasady przyznawania dotacji:
Podstawą do udzielenia dotacji jest:
a) oferta organizacji pozarządowej wraz z wymaganymi załącznikami
b) ocena oferty dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Łasku.
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c) z dotacji nie będą dofinansowane: koszty stałe podmiotów, takie jak:
-

utrzymanie lokalu ( np. opłaty czynszowe, abonamentowe, telefoniczne, przejazdów, delegacji,
opłaty pocztowe),
prace remontowe i budowlane,
zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
podatki i opłaty skarbowe

Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Łasku.
Zastrzega się możliwość przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana w ofercie.
W przypadku przyznania oferentowi dotacji mniejszej niż wnioskowana przewiduje się indywidualne negocjacje dot.
zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania.
Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Łasku a organizacją, której
oferta została wybrana w drodze konkursu przez komisję konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza Łasku.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2006 r. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lasku, ul. Warszawska 14, pok. 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć w kopercie z napisem „Konkurs ofert – Przeciwdziałanie Narkomanii „
na formularzu zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.
2005 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 264, poz.2207/ wraz z załącznikami, którymi
są:
•
•
•
•

aktualny odpis z rejestru /ważny do 3 m-cy od daty wystawienia/
statut
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok / 2005/
oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty

Wzór oferty dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku na stronie www.lask.pl
, na stronie www.mgopslask .pl oraz w pokoju nr 5 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
Oferta winna być złożona w oryginale, w przypadku załączników dopuszcza się kopie poświadczone za zgodność
z oryginałem przez pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku przyjmującego ofertę.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku w dniu 30 sierpnia 2006 r. na
posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
Wybór oferty przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie do 2 dni od dnia otwarcia.
Po otwarciu ofert, na wniosek i w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową, przewiduje się możliwość
uzupełniania ofert i udzielania wyjaśnień co do treści ofert .
Niezastosowanie się oferenta do wezwania Komisji Konkursowej do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
co do treści oferty , wyklucza oferenta z dalszego postępowania konkursowego.
Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
•
•
•
•
•
•

merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z celami zadania ( od 0-5 pkt)
dostępność realizowanego zadania dla odbiorców ( od 0-5 pkt)
możliwość i jakość realizacji zadania / kwalifikacje kadry, zasoby rzeczowe, dotychczasowe
doświadczenia w realizacji tego typu zadania/ ( od 0-5 pkt)
szanse na kontynuację zadania w przyszłości( od 0-5 pkt)
koszt realizacji zadania( od 0-5 pkt)
ocena dotychczasowej współpracy z samorządem gminy Łask( od 0-5 pkt)
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Maksymalna liczba punktów 30.
Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 12 punktów nie podlegają dofinansowaniu
Oferta uznana za najkorzystniejszą i wybrana przez Komisję Konkursową podlega zaakceptowaniu przez
Burmistrza Łasku.
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