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Zar ządzenie T] r 5 1 5 / 2022

Burmistrza Ponieca

z dnia B2 czerwca 2022 r.

w sprawie: otwaftego konkursu ofert na realixację zadań publicznych ze sfery

działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2022 roku.

Na podstawie art' 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samotządzie gmimym
(tj. Dz. U. 2022 poz. 559 ze nn.), art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poĄtku publiczrrego i o wolontariacie ( tj' Dz. U.2020 poz.7057 ze zrrl.) oraz
uchwaĘ Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXVIIi240i2021 z dnia 27 pażdztemlka 202I r.
w sprawie plogramu wspóĘracy Gminy Poniec z organizac1ami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dżałalności pozytku publicznego i
wolontariacie, zarządzam co następuje:

$ 1. ogłaszam otwaĘ konkurs ofeń zgodnie z załączniklem do niniejszego zarządzenta.

$ 2. Zarządzente wchodzi w Ącie z dniem podpisania.



Załącznik nr 7 do

Zarządzenia Nr 5l5l 20Ż2

Burmistrza Ponieca

z dnia 02 czewłca 2022 r .

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na rea|izację zadań:

W zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez

alkoholizm:

Zapewnienie opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez

alkoholizm. Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2021 wynos:iła

2 000'00 zł w roku 2022 wysokość środków wyniesie 2 000,00 zł.

2. Termin i warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawzni^ dotacji:

W konkursie mogą uczestniczyó podmioty określone w art. 3 ustawy Z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
2020 poz. l.057 ze zm.1

1) Temin realizacjl zadania do 31 grudnia 2022 r.

2) Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwaftego

konkursu ofert.

3) Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem,

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zgodnie ze wzorem określonym w

rozporządzenill Przewodniczącego Komitetu do spraw poŹytku publicznego. W

przypadku równoważnych ofeń zastrzega się możliwość podzielenia środków

publicznych przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy oferty uznane za

najkorzystniej sze.

4) Dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto.

5) Zadanie powirrno być realizowane z najwyŻszą stalannością, zgodnie z Zawarlą

umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym

w ofercie.



3. Termin i procedura składania ofert

1) oferly naleŻy składać w Urzędzie Miejskim w Poniecu. ul. Rynek 24, 64-125

Poniec, w nieprzel<raczalnym terminie tj. do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz.

1400

2) oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw poĄtku publicznego z

dnia 24 paździemika 2018 r. w sprawie wzorów ofęrt i ramowych wzorów

umów dotyczących realizacji zadan publicznych oraz wzorów sprawozdań z

lrykonania tych zadań oraz w formie elektronicznej.

oferty należy składaó w następująco opisanej kopercie: nazwa i adres

podmiotu orzz zadania okreś|onego w konkursie.

oferty niezgodne Ze wzorem pozostaną bez rozpatrzenia.

Do wniosku dołączyÓ naleŻy: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz

umocowanie osób go reprezentujqcych.

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

ofert.

Przy rozpatrywaniu oferl pod uwagę będą brane następujące kry.teria:

1) zbieżność oferty z zadaniem przekazanym do realizacji,

2) możliwość realizacjt zadania przez organizację,

3) kalkulacje kosztów zadania.

Wyniki konkursu Zostaną ogłoszone w tęrminie do 14 dni od dnia zakończenia

terminu składania wniosków popfzez wyłvieszenie na tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w BiuleĘnie Informacji Publicznej

Gminy oraz na stronię intemetowej Gminy Poniec'

Burmistrz Ponieca zasftzega fiożliwość nierozstrzy gnięcia konkursu.

Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna.
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