
ZARZĄDZENIE NR 140/2013
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku 
dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1)) oraz  oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr 
XIX/292/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy 
Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok Wójt Gminy Długołęka 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Ogłasza sie otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku 
dzieci i młodzieży: zadania gminne w zakresie zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży zwłaszcza 
z rodzin patologicznych i zagrożonych probleme alkohlowym. W ramach wypoczynku realizowany jest program 
profilaktyki uzaleznień. 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1, 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Gminy Długołęka oraz w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 
208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.
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Załącznik  do Zarządzenia Nr 140/2013

Wójta GminyDługołęka

z dnia 13 maja 2013 r.

WÓJT GMINY DŁUGOŁĘKA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresuwypoczynku dzieci i młodzieży

I. Rodzaj zadań:
W Gminie Długołęka przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą
w 2013 roku następujące zadania: w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – zadania gminne w zakresie
zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży zwłaszacza z rodzin patologicznych i zagrożonych
probleme alkohlowym.W ramach wypoczynkurealizowany jest program profilaktyki uzależnień.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
w roku 2013:

1) w zakresie wypoczynkudzieci i młodzieży– 13 130, 00 PLN

III. Zasady przyznawaniadotacji w 2013 r.:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240

z późn. zm.),
3) Uchwała Nr XIX/292/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciena 2013 rok.

IV.Termin realizacji zadania ustalony jest na okres:
1) Zadania w zakresie wypoczynkudzieci i młodzieży - 25.06.2013 r. do 31.08.2013 r.

V.Termin składania ofert:
1) Wyznaczasię następujący termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2013 r., do godz.15.30.
2) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwempoczty na adres:

Urząd Gminy w Długołęce
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków
O zachowaniu terminudecyduje data wpływu oferty do UrzęduGminy Długołęka.

3) Wójt GminyDługołękamoże wyznaczyćtermin do uzupełnienia niekompletnychofert.

VI. Do oferty należy dołączyć:
1) Statut,
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi

być zgodny z aktualnym stanem faktycznymi prawnymoraz potwierdzonyprzez osobę uprawnioną,
3) listę uczestnikówwraz z adresami zamieszkania oraz telefonami kontaktowymiopiekunów.
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W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dokumenty wymienionyw pkt 2 dołącza
się do jednej oferty a w pozostałych wskazuję się ofertę, do której załączono dokumenty.Wzór ofert stanowi
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego 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). Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „za zgodność z
oryginałem”przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, złożone po terminie lub nie uzupełnione
w terminiewyznaczonymprzez Wójta GminyDługołęka zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VIII. Kryteria i tryb wyboru oferty:
1) Oceny złożonychofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta GminyDługołęka.
2) Kryteria stosowane przy dokonaniuwyboru oferty:
a) złożenie oferty w terminie,
b) kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty, której wzór określa 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 (Dz. U. z 2011
r. Nr 6, poz. 25),

c) efekty projektu,
d) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

lub podmiotywymienionew art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
e) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym

w odniesieniudo zakresu rzeczowegozadania,
f) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja

pozarządowa lub podmioty określonew art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne,
g) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków

finansowychwłasnych lub środków pochodzącychz innych źródeł na realizuję zadania publicznego,
h) dotychczasowedoświadczeniaoferenta przy realizacji zadań zleconych,
i) dotychczasowawspółpraca z Gminą Długołęka oraz innymi instytucjami publicznymi i organizacjamiw

tym w szczególności rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczania otrzymanych środków z
budżetu Gminy.

IX. Preferowane będą oferty dotyczące zadań, projektów i programów:
1) systemowych,
2) o zasięgu gminnym,
3) z tradycjami,
4) mające duże znaczenie promocyjneGminyDługołęka.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje
Wójt Gminy Długołęka, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Po zakończeniu procedury
konkursowej i zaakceptowaniu oferty, o wyniku rozstrzygnięcia, oferent zostanie powiadomionyw ciągu 7 dni,
informacja zostanie również wywieszonana tablicy ogłoszeń Urzędu Gminu Długołęka. Na stronie internetowej
Urzędu gminy umieszczona zostanie lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadań oraz wielkość
udzielonejdotacji.

VIX. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:
DecyzjaWójta Gminyw sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze
zleceniobiorcą (oferentem). Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznegowedługwzoru określonegow rozporządzeniuMinistra 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
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Informacja o wspieraniu przez Gminę Długołęka zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i
młodzieży:
W 2012 r. przeznaczono następującą kwotę na zadania w zakresie wypoczynku dzieci
i młodzieży– 30 000, 00 zł w tym:

1) wypoczynekdzieci i młodzieży– 15 000, 00 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych zagrożonych problemami alkoholowymi –

15 000, 00 zł.
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