
BURMISTRZ GNIEWI(OWA

ogbś4 ot$ńy lo!|rutś o.6ń .uA organlz..Ji poz*'ądowych na wgparcte
teartk.Jt żadań pu''liczny.h .loty.Źą.y.h .t21at.ń !€a!zow.ny.h w ual'€te
piofilaky|.i i romtązyyalia pebleńóa al].oholowy.h '. tererte mla.ta t amlny
Gnt€9kowo na 2o1a.. pol.golących ńA.
pioła.lzeótu świ€tlt. socjot.Epeutycznycb oe2 2o.gan|'owAnt! wypoc2}tLu
dra &tcct i Ęlor!'teźry' P Ęt r6 l2o{AntA PlogEmóP śtanowtq.yclr
art€{ltywę wolec ltciu altoholu' ui'yMda lArkotyków' palćnr. tytoniu'
stosowoi. plzemocy i bny.h depoLojących zjlwbL 3!ole6ych.

l'wysokość środków pub]jcznych prfeznaczonych na wsPielmie zadania

2'w otivańr'm konkursie o|e mogą uczeŚtnjcfyć o.ganiacje Ókreślone w
ustawje o dzia\a]ności pożytku publicaego i o wolontffiacie ,któ.Ć łąĆzniĆ
ŚPełńiają następujące wmnl.i :

a) prowadzą dfi.lalność statutową w dziedzinie objętej konkursem'
b] dysponują odPowiednio $Yszkoloną kadrą ' fdolną do realizacji zadania,

posiadają udokumento{'ane kwalifikacjepedago8iczne z zakresu
prÓb1emaĘki uzależnień'

c) posjadają doświadczenie niezbędne do rea]i,acji zadania będącego
pżedmiotem konkusu '

d) dysponują wjedzą na temat potrzeb śfodowiska w zat.esie objęrym

e] pftdstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stoŚoMym forfuulażu'
3'orceifacje nje fuuszą PÓsiadać Śtatusu oiga]acji połtku publicznego'
4'Postępowanje tonkurso$€ odbwać będzie sję 2 uwzględnieniem zasad
olTeślonych w ustavie i dzia]arności Pożytku publiĆaego i woLontaiacie '
s'zadańje powinno być realizowane od dnia podpisaia umÓRy do
31.12.2014r.
o|erty naleł skladać w U.zędzie Miejskiń w Gniewkowie ul'l7 swcznia l l-
pokój nr 6 (sekretfuiat) w 8odfinach pracy Urzędu {'termjnie do dnia
12.01.2014r. do so&. rooo (decyduje data wpb@ orerB', a nie data stempla
pocztowego) 2 dopjskjem 'Kolkutś o|e!t - PrcfrląLĘka 2o1a".

6'oferta pŹygotowma winna być na druLu' któ.ego wzór dostępny jest na
stronie Biule|ynu ]nfomacji Pub]icfne,j rl/rN'eniewkowo,biDqmińa,ol
(zakradka: 

"aktua]ności' 
oru na stronie U.zędu MiejskiegÓ w Gniewkowie

q7w'qniewkowo'ĆÓń'Dl (za}ładka:'6rmy' jnstytucje, organizacje

7'wnioŚkowda dotacja nie powjnna Pźekraczać soa/r calÓści koŚztów
rea]jawaoeeÓ zadania'
a'ofefty złobne na innych drukach ' niekompletne' lub zlożone po terminie
zost&ą odżucone z przyczyn lormalnych '



9,ofelty, które sPełniają qrymogi lomaine oceniane będą p%f komisję pod
ivf8lędeń fuerytorycznym zgodnie z Uchwalą Nr XLN/238/2,17 Rad!)
M|ejskiej u Gnieukouie z dhią 29 listopadd 2017r' Itreść uchudł! jest
dostępna na st|onie BIP) ze szegóLnlm uuzqlędn1en1em:
a) znaeenid fdddnią db amin! onieukouo'
b) z?odnośc| ofert! z radzajefu i uąrunkani realiżdcji ządania,
c) zBądnaści uvsokości ś.odkó1! budżetou!]ch pr@znauanach nd rcąhząqę

d) u1!ŚakÓśĆi śro.1kóu pozabudżetÓulch na realizdĆk fądąnia'
e) o@n! kal|fuIaĆji kasztóU'
J) ocen! możliuaśĆi ledlizą.ji zadania pżez oJerenta,
g) jdkÓści i tem|nouoś.i rozlieenid dotą.Ji 2 |at lbiegłaĆrL

10 oceńy fuerytorychej olerty cflonkou'je konisji konkursowej dokonują
indlavidualnie przyznając odPowiednio od o.5 punktó1v oceniając Poszcz€gólne
kryteria' ocenę końĆoivą oferry stanoivi suńa punktós' vszyŚtkich c7,ionków
komisji konkursowej' PÓdstawą qYboru pże komisję l.onkursoivą oferry jest
ufyskmie przez nią co najmniej !olÓw.]' ńożlhTĆh .lo uzyskania punktów' z
lrzebiegu Pracy komisji spo.Żą.lfa się protokól, który pŹed]ożony będzje
Buńistrawi onies'koiva w ceLu ostatecfnego.ozstluygnięcia konkursu
11oglosfenie iłTnikó$' konkursu nastąpi iv ciągu 1:| dni od akońcfenia
prf}'jmowania olert ' o.ganizacje , któ.e otżymają {'spa.cie na ieatifa.Ję
zdmia zostmą Ó Ęh lowiadomione pisemnie '
P.zyhanie dota.,]i nas!ąpi na pÓdstaivie umołf faivartej pomiędzy Gńiną
oniewkolvo, a orcanizacją '
w rżie niepżewidzimej zmińy budżetu s'sokość p.fyfnanej dotacjj może
być niższa, niź wnioskowana w ofercje .
w ta]<im prŻ} padku oferent moż n€eocjot€ć zmniej szenie zakresu żeczostgo
zadania lub (Ycolać ofeńę'
Nadfó! nad realizacją zadań wynjkających z umosy prowadzić będzie s'
Urfędzie pracowqik na stanoivisku merytorychie Ódpoq'iedzia]nym fa spras!
' faś *' Śpra$'ach (akoŹyslania dofLnMsowania Referat Finalsov]. U.zędu.

12.Postępowanie l.onku6os€ unieważnia się w przypadku gdy :
- nie s'pł'nęła żadna oferta ,
. wprynęłajedna orerta nie spełniająca \'arunków kolku.su ,
. żadna z ofert ńie spelnia rva.unkólv konkursu l
. trasrąpj]a istotna zmiana Ókolicfności , uiemoż]jwjająĆa awarcić ufuo$r''

gego nie moźna było wcześnicj prze*idzieć'
13'Wysokośc wsParcja I]nalsowego o.e jego warunki określi uńos'a zawarta
pÓńiędzy gminą' a orgmifacja' pofaęĄdo\yf. Umovę sporządza się w forńie
piselmej na czas ftalifacji zadanjajednak nie d]użsry niżjeden rok,
Podmiot, który otrŹyńal dotaĆję jest zÓboiviązany do złÓżrnia spta\nazdan|d z
(rykonanja zadania okreś]onego s' umowie Ń terńjnie 30 dni po upły\L.ie
terminu' na który astaia zawarta,
14'BumiŚtrz Gniewkowa fast.Żega sobie f UfasadnionyĆh
odwolania kÓnkursu olz pżesuńię.ia te.minu Śk]adanja

l-seilB


