OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/223/04 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego
zadania Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2008 roku.
I.

Rodzaje zadań

1. Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieŜy.
Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć dla dzieci i młodzieŜy szkolnej z Gminy Stronie Śląskie
w okresie ferii zimowych w 2008 roku, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Zadanie musi być zrealizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008, których termin
określił Dolnośląski Kurator Oświaty.
W kalkulacji projektu naleŜy uwzględnić koszt pełnego refundowania posiłku dla dzieci spełniających
wymogi w rozumieniu Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami), a
dla pozostałych dzieci dopłatę do wyŜywienia w wysokości 2 zł brutto (dwa zł) na dziecko za dzień
uczestnictwa w zajęciach.
Na realizację w/w zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 2 000 zł brutto (dwa tyś. zł)
W 2007 roku na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 1 600 zł brutto.
2. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zadanie moŜe być realizowane w róŜnych formach, a w szczególności poprzez realizację
następujących niekomercyjnych przedsięwzięć: inicjatyw artystycznych i kulturalnych realizowanych
na rzecz mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w celu wzbogacenia oferty kulturalnej i zachowania
róŜnorodności kulturowej Gminy (koncerty, spektakle, wystawy, festiwale, przeglądy, prezentacje,
konkursy, plenery, warsztaty, imprezy filmowe, działania interdyscyplinarne, itp.), cyklicznych
wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym
i międzynarodowym, wyróŜniających się wysokimi wartościami artystycznymi.
Na realizację w/w zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tyś.
zł)
W 2007 roku na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 3 500 zł.
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Przedmiotem konkursu jest organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie
Śląskie.
Na realizację w/w zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 52 000 zł brutto
(pięćdziesiąt dwa tyś. zł).
W 2007 roku na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 43 800 zł.
4. Zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Wspieranie programów rehabilitacji medyczno – społecznej dotyczącej zapobiegania i rozwiązywania
problemów medyczno – społecznych, a w szczególności kobiet po mastektomii, wyrównywanie ich
szans, powrót do aktywnego Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie poprzez rehabilitację leczniczą oraz
spotkania i rozmowy.
Na realizację w/w zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 4 300 zł brutto (cztery tyś. trzysta zł)
W 2007 roku na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 3 000 zł.
II.

Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje prowadzące działalność poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
2. Do oferty naleŜy dołączyć:
•
•
•

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący
o podstawie działalności danego podmiotu,
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności (jeŜeli dotyczy),
Statut podmiotu,

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złoŜone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

3. Formę i termin przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczenia określać będzie umowa, której
wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
III.

Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji w 2008 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem
podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie, nie później niŜ 30 listopada 2008 r.
2. Zajęcia mogą być prowadzone przez osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje.
3. Pierwszeństwo w wyborze będą miały oferty złoŜone przez podmioty posiadające doświadczenie
we współpracy z Gminą Stronie Śląskie.
IV.
Termin składania ofert
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55
w pok. Nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2007 roku do godz. 15.00,
w zaklejonych kopertach z napisem:
√ „KONKURS FERIE 2008” – dotyczy projektów z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieŜy;
√ „KONKURS KULTURA 2008” – dotyczy projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego;
√ „KONKURS SPORT 2008” – dotyczy projektów z zakresu kultury fizycznej i sportu.
√ „KONKURS – ZDROWIE 2008” – dotyczy projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Oferty nie dostarczone do Urzędu Miejskiego we wskazanym terminie nie będą objęte procedurą
konkursową.
V.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2007 roku do godz. 15.05 w Urzędzie Miejskim
pok. Nr 24. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie przekazane
zainteresowanym listownie oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim.
2. Oceny merytorycznej złoŜonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem
Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 listopada 2007 roku.
3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków
przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Stronia Śląskiego zastrzega sobie moŜliwość
zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
4. Komisja Konkursowa rozpatrzy złoŜone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• Merytoryczna ocena oferty, – 40% (m.in. zgodność oferty z celami Gminy i z zadaniami
statutowymi podmiotu, zasoby kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
zasoby rzeczowe, liczba uczestników zajęć)

•

Kalkulacja kosztów zadania – 60% (m.in. ocena kalkulacji kosztów zadania – realność,
przejrzystość i logiczność budŜetu, wkład własny i moŜliwość pozyskania dodatkowych
źródeł finansowania).

5. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VI.

Ostateczna wysokość dofinansowania moŜe ulec zmianie i zaleŜna będzie od zapisów
uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie przyjęcia budŜetu Gminy na rok
2008.
Dodatkowe informacje oraz wzory wniosków moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim pok. Nr 9 (tel. 811-77-22)
e-mail: b.birowka@stronie.pl oraz na stronie www.stronie.pl

Burmistrz Stronia Śląskiego
(-) Zbigniew Łopusiewicz

