
M I S T R Z ZARZĄDZENIE N r j 2011
Orawska Pomorskie®yRMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2011 r.
78-500 Drawsko Pomorskie

tei 094-3633485; fax. 094-3633113
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej w 2011 roku na terenie
miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

Na podstawie art . l l ust.2 i art. 13 ust. l z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, pod póz. 1536) zarządzam,
co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania
publicznego w formie wspierania jego wykonania w 2011 roku na terenie gminy Drawsko
Pomorskie:
Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej.
Warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. l pkt l, są następujące:
1) rodzaj zadania:

a) prowadzenie grup wsparcia,
b) prowadzenie dyżurów konsultacyjnych oraz poradnictwa,
c) działalność edukacyjna,
d) organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i festynów trzeźwościowych.

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:
- 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

3) zasady przyznawania dotacji:
Dotacje będą przyznane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 póz. 1536) oraz poniższymi
kryteriami:
a) dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za
najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym,
b) dotację otrzymają podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej
konkursem i dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
c) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą
występuje oferent,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa
pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a oferentem.

4) terminy i warunki realizacji zadania:
a) w konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają

następujące warunki:
• spełniają wymogi formalne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie;
• realizują zadanie na rzecz mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie;
• prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
• posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, będącego przedmiotem

konkursu;
• przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu;

b) zadanie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2011 roku;

c) oferent musi złożyć wypełnioną ofertę zgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku 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);

d) do oferty należy dołączyć:
• aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
(ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);

• aktualny statut organizacji; -
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• sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków i strat) za ostatni rok:

• oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku;
• pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę

o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze
statutem organizacji);

• pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł
gminnych na to samo zadanie;

• pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu
się o udzielenie dotacji postępowania egzekucyjnego;

5) termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 17 lutego 2011 r.
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, pokój nr
210. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs ofert -„ Ochrona i promocja zdrowia w
zakresie profilaktyki alkoholowej".
6) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

a) oferty złożone na innych formularzach, niż określone w pkt 4. l i t . c), niekompletne lub
złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

b) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 30 dni od ostatecznego
terminu składania ofert;

c) dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa będzie stosowała
następujące kryteria:
• możliwość realizacji zadania przez oferenta;
• kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania;
• udział środków własnych oferenta oraz zasobów rzeczowych i kadrowych;
• udział planowanych środków finansowych na realizację zadania, pochodzących

z innych źródeł;
• ilość osób objętych działaniem;
• współpraca z samorządem gminnym, w tym rzetelność i terminowość rozliczeń;

d) decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie
Burmistrz Drawska Pomorskiego po przedstawieniu przez komisję konkursową
wyników konkursu;

e) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub
wycofać swoją ofertę;

f) wyniki konkursu ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 14 dni od
dnia zakończenia postępowania konkursowego;

g) szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie
umowa zawarta pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a podmiotem, którego oferta
została wybrana;

7) środki na realizację tego samego zadania przyznane w budżecie gminy Drawsko Pomorskie
w latach poprzednich wynosiły:
- za rok 2009 - 15.000,- zł - zadanie realizowane przez Klub Abstynentów Przystań,
- za rok 2010 - 15.000,- zł - zadanie realizowane przez Klub Abstynentów Przystań.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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