
   Załącznik do Zarządzenia Nr 27 /15 

Burmistrza Leżajska 

                      z dnia  10 lutego 2015 r. 

 

Burmistrz  Leżajska 

 
działając na  podstawie  art. 7  ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.:Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 13 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/272/14 Rady Miejskiej  

w Leżajsku z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia  programu współpracy Gminy 

Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2015 rok  

 

o g ł a s z a   o t w a r t y   k o n k u r s   o f e r t 
 

na realizację w 2015 r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

 

Działania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 32  

ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

I. Rodzaj zadania  

 Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym poprzez wspieranie realizacji zadań w zakresie prowadzenia: 

pozalekcyjnych zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży; zespołów i kół 

zainteresowań, szkolenia, rozgrywek i turniejów  drużyn młodzieżowych m.in. w zakresie 

piłki nożnej, piłki siatkowej i karate;  pomocy dla osób z rodzin patologicznych i ubogich  

oraz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta Leżajska. 

 

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  zadania wynosi 222 000 zł. (słownie: 

dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych). 

 

II. Zasady przyznawania dotacji  

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych  

w uchwale Nr XLII/272/14 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia  13 listopada 2014 r.  

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015 rok. 

1. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy. 

2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy  

z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. 

3. Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia zadania 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w danej dziedzinie 

organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1118 z późn. zm.). 



 

 

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania  

1. Termin realizacji zadania – 31.12.2015 rok. 

2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać 

wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tekst jedn.:Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).   

3. Ofertę należy złożyć na wzorze oferty 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 2011 r. Nr 6 poz. 25). 

4. Do oferty należy dołączyć :  

1) aktualny wyciąg z rejestru, 

2) sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowej  za rok 2014, 

3) aktualny statut lub regulamin organizacji, 

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania publicznego, 

5) informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego 

zadania pochodzących z innych źródeł. 

 

IV. Termin i miejsce składnia ofert 

1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Leżajsku lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku 

ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na 

realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

w roku 2015” oraz oznaczeniem Oferenta w terminie do dnia 06 marca  2015 roku 

do godziny 1530. 

2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się 

datę doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Oferty, które 

wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert  

Złożone oferty będą przedmiotem oceny komisji konkursowej powołanej odrębnym 

Zarządzeniem Burmistrza Leżajska. 

 Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.  

Do udziału w konkursie ofert ( oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który 

spełnia następujące wymogi formalne:  

1. Prowadzi działalność pożytku publicznego jako organizacja pozarządowa lub podmiot 

wymieniony w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tekst jedn. :Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).   

2. Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie 

ofert, 

3. Oferta jest kompletna oraz złożona w terminie określonym w ogłoszeniu, 

4. Oferta jest zgodna z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniająca warunki 

realizacji zadania,  

5. W ofercie przewidziany został udział środków własnych rzeczowych, kadrowych lub 

finansowych oferenta na realizację zadania (minimum 25% kosztów zadania), 



6. Posiada doświadczenie oraz dysponuje odpowiednią kadrą zdolną do realizacji 

określonego zadania. 

 

Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria : 

 

1) zgodność zaproponowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu, 

3) merytoryczna wartość projektu, 

4) wymierne korzyści dla mieszkańców, 

5) koszty projektu, w tym wielkość środków własnych  wnioskodawcy w realizacji zadania 

publicznego określonego w ogłoszeniu, 

6) dotychczasowa współpraca z Miastem Leżajsk w tym terminowość, rzetelność w realizacji        

zadania i rozliczaniu zadania, 

7) przewidywana przez wnioskodawcę wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

realizację zadania. 

 

Wyboru ofert dokona Burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie może być niższa od wnioskowanej. Ogłoszenie 

zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Leżajsku. 

 

W roku 2014 w budżecie Gminy Miasto Leżajsk  środki na realizację zadań w zakresie 

„Przeciwdziałanie patologiom społecznym” zaplanowano kwotę 232 000zł. W otwartym 

konkursie udzielono dotacji na realizację przedmiotowego zadania 33 organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w  art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. :Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 

z późn. zm.). prowadzącym działalność pożytku publicznego, na łączną kwotę 232 000zł. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście  

w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w, ul. Rynek 1 pok. 22, lub telefonicznie pod numerem 

telefonu 17 -242 -73-33 wew.139  w godzinach urzędowania. Informacje dotyczące konkursu 

oraz formularze ofert dostępne są również na stronie internetowej miasta Leżajska: 

  

www.miastolezajsk.pl  

 

 

Leżajsk,  10 luty 2015  r. 

       BURMISTRZ  LEŻAJSKA 

 

         

        

         

http://www.miastolezajsk.pl/

