B U R M I STR Z M IASTA GŁ U S ZYCA

PONOWNIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXIV/147/2009
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie programu współpracy Gminy
Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na 2009r., Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza konkurs na zadanie:
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU śYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ
I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
a) w 2009r.- 9500,00 zł.
b) w 2008r.- 6600,00 zł.
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: 2009r. Szczegółowe terminy realizacji zostaną określone w umowie.
2. Organizowane zajęcia sportowe muszą być integralną częścią programu profilaktycznego
zapobiegającego uzaleŜnieniom, skierowanego do dzieci i młodzieŜy z terenu Głuszycy ze
szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka.
3. Zadanie musi być wykonywane przez podmiot składający ofertę.
III. Tryb i kryteria wyboru oferty.
1. Oceny formalnej i merytorycznej dokona komisja konkursowa po rozpatrzeniu:
a) atrakcyjności oferty,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania i wiarygodności finansowej oferenta,
c) moŜliwości realizacji zadania przez oferenta.
2. Decyzję o wyborze oferty i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią
komisji konkursowej.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 5 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
IV. Termin składania ofert.
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie
Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 1 w terminie do dnia 22.06.2009r do godz.
1500.
2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 27 grudnia 2005r. 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)

Z upowaŜnienia Burmistrza
(-) Tomasz Gromala

