Zal4cznik do Zarz4dzenia Nr 6/20 1 6
Burmistrza Blonia
z dnia 18.01.2016 r.

Ogloszenie

o otwartym konkursie ofert na realizacjg w 2016 r. zadai z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki

Rozwi44rvania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.

z dnia 26 pu2dziemika 1982 r, o wychowaniu
(tj. Dz.U. 22015 r., po2.1286 ze zm.) informu.lg,

Na podstawie art. 4r ust.l pkt 5 ustawy
w trzeLwioici

i

przeciwdzialania alkoholizmowi

o mo2liworici skladania ofert na realizacjg nastgpuj4cych zaAan

w z*resie wspomagania dzialalnorici

slu21cej rozw i4zywaniu problem6w alkoholowych:

I.

Rodzaj zadania:
Zadanie 1.
Udzielania rodzinom,

Nazwa zadania

w

kt6rych wystgpuj4 problemy

alkoholowe i (lub) narkotykowe pomocy psychologicznej

i

prawnej,

a

szczeg6lno6ci ochrony przed przemoc4 w

rodzinie.
Termin realizacji

0l

.01

.2016+3 I . 12.2016

Wysoko5d Srodk6w przemaczonych
przez Gming Blonie na realizacjg

do

5 000

zl

zadania w 2016 r.

Zadanie 2

Organizacja r6znych form wypocrynku
Nazwa zadania

01.01.2016+3 1.12.201 6

WysokoS6 Srodk6w przemaczonych
przez Gming Blonie na realizacjg
zadania w 2016 r.

opieki

nad

dzie6mi w okresie ferii zimowych i wakacji promuj4ce
wla6ciwe wzorce sDolecme. Datrioffcme

Termin realizacji

i

do 20 000 zl

Zadanie 3

Organizacja czasu wolnego
Nazwa zadania

(imprery

z

dla &ieci

i

dziedzictwa kultury, sportu

mlodzieiry

i

rekeacji

orooasuiace trzeiwy. zdrowy i bezpiecznv stvl 2ncia)
01.01.201.6+3 1.12.2016

Termin realizacji
Wysoko66 Srodk6w przeznaczonych

do 60

przez Gming Blonie na realizacjg

000

zl

zadaniaw 2016 r.

Zadanie 4

Pomoc osobom uzaleZnionym

Nazwa zadania

w

zakresie rehabilitacji

i readaptacii spolecznei
Termin realizacji

01.01.201.6+3 1.12.201 6

Wysoko66 Srodk6w przemaczonych

do 20

przez Gming Blonie na realizacjg

000

zl

zadaniaw 2016 r.

Zadanie 5

Organizacja imprez integruj4cych r62ne Srodowiska,

Nazwa zadania

w Wm osoby niepehrosprawne
01.01.201 6+3 l. 12.2016

Termin realizacji
Wysoko66 Srodk6w przeznaczonych

do 60 000 zl

przez Gming Blonie na realizacjg

zadnia w 2016 r.

Powy2sze wysoko6ci Srodk6w przemaczonych na realizacjg poszczeg6lnych zadai' mog4 ulec zmianie

w

przypadku stwierdzenia, 2e zadania moina zrealizowa6 mniejszym kosaem lub zaistnieje

koniecmo56 zmiany budZetu

w czgici

przeznaczonej na realizacjg zadania

niemoZliwvch do przewidzenia w dniu konkursu.

z waznych

prryczyn,

IL

Zasady przyznawania Srodkt6w

1. Postgpowanie konkursowe odbyrvad sig bgdzie przy uwzglgdnieniu zasad okeSlonych w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZltku publicznego i wolontariacie (Dz. IJ.z 2074 r., , poz.
11

l8

ze zm.).

2. Zloienie

ofefi

nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem 3rodk6w.

3. Zadanie powinno by6 przedmiotem dzialalno6ci statutowej podmiotu ubiegaj4cego sig o Srodki.

4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przektoczy wysokoSd Srodk6w
przeznaczonych na wsparcie poszczeg6lnych zadari, zasfzega sig mo2liwos6 zmniejszenia wysokorici

dofinansowania, stosownie do posiadanych 5rodk6w. W przypadku koniecznoici zmniejszenia kwoty
Srodk6w w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie bgdzie on zwi4zany zloLon1 ofert4. W takim

prrypadku oferent mo2e negocjowa6 zmniejszenie zakresu rzeczowe go zadmia lub wycofa6 swoj4
ofertg.

5. Szczeg6lowe i ostatecme warunki realizacji, finansowania

i

rozliczania zadania zostan4 ustalone

pomigdzy Gmin4 a oferentem w odrgbnym trybie.
6.Warunkiem uzyskania 6rodk6w jest zgodne z ustaleniem stron rozliczenie otrrymanych Srodk6w na
realizacjg danego zadania w roku poprzednim.

7. Burmistrz Blonia moZe odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie przekazania Srodk6w,
w przypadku, gdy:
a) rzeczywisty zakres zadania znacz4co odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lubjego reprezentanci utracili zdolno66 do czynnoSci prawnych,
c) zostaly ujawnione, nieznane wcze6niej okolicmo6ci podwa2aj4ce wiarygodno6i
merytoryczn4 lub finansow4 oferenta,

8. W przlpadku rezygnacji podmiotu lub odmowy przez Gming Blonie z wyZej wymienionych
przyczJn, Gmina moZe zarezerwowane {rodki przemaczy6 na inn4 wylonion4 dodatkowo ofertg, na
ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg zadania w innym trybie.

9. Srodki nie bgd4 przyznana na wydatki nie zwi4zane bezpoSredn io z realizzcj4 danego zadania.

III. Termin i warunki realizacji

l.

Zadania,

o

kt6rych movr'a

obowi4zuj4cymi standardami

i

zadania

w pkt. I winny by6 realizowane do 3l

gntdnia 2016

przepisami w zakresie opisanymi szczeg6lowo

roku

z

w ofercie. W ofercie

powimy by6 m.in:

o
o
o
.

Kr6tka charakteryslyka zadania
Termin

i

miejsce wykonan ia zadania

IloSi uczestnik6w bior4cych udzialw zadaniach
Szczeg6lowa kalkulacja przewidywanych kosz6w realizacji zadania.

f7

2. Szczeg6lowy termin i warunki realizacji zadani a zoslan4 okreSlono kazdorazowo pomigdry Gmin4
a oferentem w odrgbnym trybie.

.Y

.

Oferent jest zobowi4zany do wykonania zadania

z

uwzglgdnieiem aktualizacji opisu

poszczeg6lnych dzialah zgodnie z zloion4 ofertq.

o
.

Oferent zobowi4zany jest do opisania dokumentacji finansowo-ksiggowej,
Z r,,,ykonanego zadania naleiry zloiry| niezlocznie sprawozdanie, najp62niel w terminie 30 dni

od

zakoficzenia

jego realizacji, na adres Urzgdu Miejskiego

w

Bloniu na formularzu

dostgpnym w Biurze Obslugi Interesanta,05-870 Blonie, ul. Rynek 6 pok.nr 1. Formularze
dostgpne pod wyzej wymienionym adresem,

a takze na stronach internetowych Urzgdu

Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Oferty i termin skladania
1. Kompletne oferty dotycz4ce realizacji zadah naleLry skladad

w nieprzekaczalnym terminie do dnia

08.02,2016 r., w Urzgdzie Miejskim w Bloniu, Biuro Obslugi Interesanta, 05-870 Blonie ul. Rynek 6,
pok. nr

1

2. Oferta, powinna by6 zloinna na formularzu dostepnym w Biurze Obslugi Interesant6w, na stronie
intemetowej Urzgdu Miej skiego oraz Biuletynie Informacj i Publicznej
3. Kazda oferta

winnabyt

:

zLo2ona w oddzielnej zapieczgtowanej kopercie.

4. Oferty niekompletne lub zlo2one po terminie bgd4 odrzucane z przyczyn formalnych.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.

i

przedstawi Burmistrzowi

przyznania protok6l wskazuj4cy oferty najlepiej

, slui4ce realizacji zadah

Komisja Konkursowa w terminie do 29.02.2016r. oceni, zaopiniuje

Blonia do zatwierdzenia

i

w 2016 r.
2. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:
merytoryczna zloZonego projeklu ijego zgodno6ci z celami zadania,

-

mo2liwo6ci realnacji zadania przez ofercnta, przy uwzglgdnieniu dodwiadczenia podmiotu
w realizacjitego zadania, realnoSci jego wykonania oraz zasob6w ludzkich i materialnych,

-

przedstawionej katkulacji koszt6w realizacji zadania pod k4tem ich celowo5ci, oszczgdno6ci oraz

efektywno6ci wykonania,

-

udziaLu Srodk6w wlasnych oraz innych

ir6del finansowania,

zgodno6ci tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

3. Srodki na realizacjg zadah, o kt6rych mowa w pkt. I mo2e otrryma6 wigcej niZ jeden podmiot.

4. Postgpowanie mo2e by6 prowadzone takze, gdy w wyniku ogloszenia otwartego konkursu ofert
zostaLa zgloszona tylko jedna oferta.

5. Zatwierdzenie oferty przez Burmistrza Blonia jest podstaw4 do realizacji zadania
6rodk6w.

F,

i

otrzymanla

OFERTA NA REAJ,IZACJq ZADAN Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU
PROFTLAKTYKI ROZWTAZYWANTA PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH r
NARKOMANII ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2016 R.
Na realizacjg zadania

nr

..... Nazwa zadania.

Wnioskowana kwola przyznaria irodk6w.

.........

i

z

Skladana na podstawie art.41 ust.l pkt 5 ust. 2 ustawy
dnra 26 pu2dziemlka 1982 r.
o wychowaniu w trze2wo1ci i przeciwdzialaniu a.lkoholizmowi (tj. Dz.IJ.z 2015 r., po2.1286 ze
zm.) onz zarz4dzenia Burmistrza m 06/2016 z dnia 18.01.2016 r.

I.

Dane na temat skladaj4cego wniosek

l.

Pelna nazwa

3.

Nrw

KRS lub w innym

rejestrze.........

5. Adres
6. Dane do kontaktu......
7. Nazwiska do reprezentdcji.

il.
1

.

..

.

Opis zadania

Termin i miejsce wykonl'r,vania zadatia.

2.

Cel zadania.

3.

Szczeg6lowy opis zadari

4. Harmonogram planowanych dzialah

5.

ZakJadane rezultaty realizacji

IIL

zaduia.

Kalkulacjaprzewidywanychkoszt6wrealizacjizadania.

1.

Kosztorys ze wzglEdu na rodzaj koszt6w
Rodzaj koszt6w zwi4zanych z realizacj1

Spos6b

Srodki wlasne lub

Wnioskowa kwota

zadaria

kalkulacji

finansowane z innych

dofinasowania

a6del

2. Uwagi.

IV.

Informacja

o wczeSniejszej dzialalno5ci

podmiotu skladaj4cej ofertg

(Pieczatka i podpis osoby sldadajqcej)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU GMII\NEGO
PROGRAMU PROX'rLAKTYKr ROZWTAZYWANTA PROBLEM6W
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE
Nr zadania

nam,a zadutia

reallzowane go w

tennnle

nazwa podmiotu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Opis zrealizowanego zadania

z

zalicesl Gminnego Programu Profilaktyki Rozr,viEzywania

Problem6w Alkoholowychi Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.

SPRAWOZDANIE FINAI\SOWE
Informacia o wvdatkach orzy realizacji zadania
Calkowity koszt zadana (w zt).
WielkoSi przyznanych srodk6w
WielkoS6 wvkorzvstanvch Srodk6w

Srodki wykorzystane z

Nr rachunku/
faktury

Data

Nazwa wydatku

GKRPAiN
na finasowanie zadania

r,.{cZNrE:
Sprawozdanie naleZy skladad w terminie 30 dni od zakofczenia realizacji zadania, na
adres: Urzgdu Miejskiego w Bloniu, 05-870 Blonie, ul. Rynek 6
Blonie, dnia..

lmlenna

1

