BURMISTRZ
MIASTA MARK!
05-270 MARI<!
Al. J. Pll"u,g§kiego 95

Zarzlldzenie Nr 0152/83/2009'
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na re:illizacjf w roku 2010 zadan
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczllcych przeciwdzialania
alkoholizmowi i narkomanii

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p6Zniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26
paidziernika 1982 roku 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z p6in. zm.), zarZeldzam co nast"puje:

§1
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacj" zadari publicznych z zakresu ocluony i
promocji zdrowia dotycz<tcych przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii.
2. Zlecenie realizacji zadari publicznych z zakresu ocluony i promocji zdrowia dotycz<tcego
przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii nast'tPi w formie wsparcia wykonania zadari
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. TreSe ogloszenia stanowi Zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

§2
Termin skladania ofert uplywa z dniem 28 stycznia 2010 roku.

§3
Informacj" 0 ogloszeniu konkursu publikuje si" poprzezjej zamieszczenie:
1) na stronie internetowej Urz"du Miasta Marki,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogloszeri w Urz"dzie Miasta Marki,
4) w prasie 0 zasi"gu lokalnym.

§4
Zarz<tdzenie wchodzi w zycie z dniem podj"cia.
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z dnia 29 grudnia 2009 r.

05·270 i'vL"<RKI

AI. J. Plloud'!clego 95

Burmistrz Miasta Marki
oglasza otwarty konkurs ofert na realizacj~ w roku 2010
zadan publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
dotyczllcych przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poiniejszymi zmianarni) oraz ustawy z dnia
26 paidziernika 1982 roku 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(tekstjednolity Dz. U. z 2007 r. ill 70, poz. 473 z poin. zm.
I. Przedmiotem konkursu jest:
1. Prowadzenie swietlicy srodowiskowej z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych wraz z ich dOZywianiem, w lokalu b~dl!cym w zasobach Miasta Marki,
mieszczl!cym si~ w Markach przy ul. Sportowej 3
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - 45.000,- zl.
Termin realizacji zadania: styczeiL - grudzieiL 2010 r.
2. Prowadzenie mlodziezowego k1ubu socjoterapeutycznego dla mlodzieZy z rodzin
dysfunkcyjnych wraz z ich dOZywianiem .
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - 65.000,- zl.
Termin realizacji zadania: styczeiL - grudzieiL 2010 r.
3. Prowadzenie k1ubu srodowiskowego z elementami socjoterapii dla mlodzieZy
z rodzin dysfunkcyjnych.
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - 30.000,- zl.
Termin realizacji zadania: styczeiL - grudzieiL 2010 r.
II. Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie realizacj i zadania nast'lPi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisarni ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poin. zm.), po
podpisaniu stosownej umowy z wylonionymi oferentami.
Dotacja b\;dzie platna na wyodr\;bniony rachunek podmiotu w ratach.
III. Warunki realizacji zadania:
Dotacja przeznaczona na realizacj\; projektu zawartego w ofercie nie moze przekroczyc 90%
kosztow ogolnych (naleZy wykazac co najmniej 10% srodkow wlasnych bltdZ pozyskanych z
innych irodel niz budzet Miasta Marki)
- zaj\;cia w swietlicy srodowiskowej b\;dlt prowadzone dla dzieci i mlodziezy, z terenu Miasta
Marki;
- oferent musi posiadac na terenie miasta Marki baz\;, przystosowanlt do prowadzenia
swietlicy srodowiskowej lub klubu dla dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych i
.niewydolnych wychowawczo (wlasn'b dzierzawionlt lub wynaj\;tq), woln'l od zadluzeiL i zaj\;c
komomiczych;

- zajt;cia w swietlicy srodowiskowej lub klubie musz'l by6 prowadzone w sposob ci!\gly od
stycznia do grudnia 2010 r.;
- w ramach wnioskowanej dotacji mog'l by6 finansowane: koszty wynajmu i utrzymania
obiektu niezbt;dne do prowadzenia swietlicy srodowiskowej;
- wnioskowana dotacja dotycz'lca dofinansowania plac, moze dotyczy6 wyl'lcznie plac kadry
merytorycznej i administracyjnej;
- zajt;cia musz'l by6 udokumentowane prowadzonymi przez wychowawcow dzienniczkami
zajt;6.
1. SWietlica srodowiskowa z elementami socjoterapii powinna realizowac zadania
w nastfpuj/!cym zakresie :
1) Zapewni6 opiekt; i pomoc dla 30 dzieci w wieku od 6 do 13 lat sprawiaj'lcym
problemy wychowawcze, zagrozonym demoralizacj'llub przestt;pczoscilb z rodzin z
problemem alkoholowym, z terenu miasta Marki.
2) Zapewni6 standardy sprawowania opieki okreslone w Rozporz'ldzeniu Ministra
Polityki Spolecznej z dnia 15 paidziemika 2007 roku w sprawie placowek
opiekunczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz.1455).
3) Prowadzi6 dokumentacjt; pracy z dzieckiem i gruN.
4) WspoIpracowa6 z innymi instytucjarni (gminna komisja rozwiqzywania problemow
alkoholowych, szkola, osrodek pomocy spolecznej, s'ld rodzinny).
5) Utrzyma6 w naleZytym stanie i na biez'lcO konserwowa6 lokai.
2. Mlodzie:i:owy klubu socjoterapeutyczny powinien realizowac zadania w
nastfpuj/!cym zakresie:
1) Zapewni6 opiekt; i pomoc dla 30 dzieci w wieku od 13 do 18 lat sprawlaJ'lcym
problemy wychowawcze, zagrozonym demoralizacj'llub przestt;pczoscilb z rodzin z
problemem alkoholowym, z terenu miasta Marki.
2) Zapewni6 standardy sprawowania opieki okreSlone w Rozporz'ldzeniu Ministra
Polityki Spolecznej z dnia 15 paidziernika 2007 roku w sprawie placowek
opiekuilczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz.1455).
3) Prowadzi6 dokumentacjt; pracy z wychowankiem i gruP'l.
4) Wspolpracowa6 z innymi instytucjarni (gminna komisja rozwi'lZywania problemow
alkoholowych, szkola, osrodek pomocy spolecznej, s'ld rodzinny).
5) Utrzyma6 w nalezytym stanie i na biez'lcO konserwowa6 powierzony sprzt;t.
3. Klub srodowiskowy powinien realizowac zadania w nastfpuj/!cym zakresie :
6) Zapewni6 opiekt; i pomoc dla 20 dzieci w wieku od 13 do 18 lat sprawiaj'lcym
problemy wychowawcze, zagrozonym demoralizacj'llub przestt;Pczoscilb z rodzin z
problemem alkoholowym, z terenu miasta Marki.
7) Zapewni6 standardy sprawowania opieki okreslone w Rozporz'ldzeniu Ministra
Polityki Spolecznej z dnia 15 paidziemika 2007 roku w sprawie placowek
opiekuilczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz.1455).
8) Prowadzi6 dokumentacjt; pracy dzieckiem i gruN.
9) Wspolpracowa6 z innymi instytucjami (gminna komisja rozwi'lZywania problemow
alkoholowych, szkola, osrodek pomocy spolecznej, s'ld rodzinny).
IV. Termin skladania ofert
Oferty wraz z wymaganymi zal'lcznikami nalezy sklada6 w nieprzekraczalnym tenninie
30 dni od dnia ogloszenia konkursu tj. do dnia 28 stycznia 2010 roku do godz. 14.00
w Kancelarii Urzt;du Miasta w Markach , AI. Pilsudskiego 95 .
Oferta powinna by6 zlozona na fonnularzu okreSlonym w Rozporz'ldzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 0 wykonanie zadania publicznego i

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamknit<tej
kopercie, opatrzonej napisem zawieraj'tcym:
nazwt<, adres i telefon podmiotu skladaj'tcego ofertt<
nazwt< zadania konkursowego, zgodn't z okresleniem zadania wnieszczonego
w ogloszeniu konkursowym.
Wymagania bezwzglfdne - za1llczniki do oferty:
1. Aktualny odpis z rejestru s'tdowego (wazny do 3 m-cy od daty wystawienia).
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok.
3. Aktualny statut podmiotu skladaj'tcego ofertt<.
4. Potwierdzenie kwalifikacji osob realizuj'tcych zadanie.
5. Pisemna zgoda osob podejmuj'tcych sit< realizacji zadania.
6. Ewentualne referencje.
7. Program adekwatny do przedmiotu oferty, lub szczegolowy plan realizacji zadania.
8. Prawo do lokalu potwierdzone uwierzytelnionym dokwnentem przez okres
obowi'tZ)'Wania wnowy, w ktorym realizowane bt<dzie zadanie.
9. Oswiadczenie wnioskodawcy 0 nie zaleganiu z platnosciami na rzecz podmiotow
publiczno-prawnych.
10. Oglaszaj'tcy zastrzega sobie prawo wezwania oferentow do przedstawienia dodatkowych
dokwnentow potwierdzaj'tcych przydatnosc podmiotu do realizacji zadania.
II. Oglaszaj'tcy zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia zakresu realizowanego
zadania.
v. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
Wyboru ofertly dokona Komisja Konkursowa powolana przez Burmistrza Miasta Marki.
Wyb6r ofertly nast'tPi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, ktore nast'tPi w dniu
28 stycznia 2010, godz. 15.00 w pokoju nr 23 Urzt<du Miasta Marki.
Przy wyborze ofert Komisja stosuje nastt<puj'tce kryteria:
1. Koszt realizacji zadania, w tym wielkosc udzialu srodkow wlasnych i innych
±rodel finansowania.
2. Doswiadczenie oraz posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe niezbt<dne do
realizacji zadania.
3. Dotychczasowe osi~it<cia i wiarygodnosc oferenta, w szczegolnosci
dotychczasowa wspolpraca podmiotami w zakresie rzetelnosci i terminowosci
rozliczen wczesniej realizowanych projektow, rzetelnosci i profesjonalizmu
wykonywania zadaD..
4. Skala dzialari. podejmowanych przy realizacji zadania, np. liczba uczestnik6w,
dostt<pnosc zajt<c.
5. Harmonogram dzialari. oraz kompetencje osob prowadz'tcych zajt<cia,
znajomosc potrzeb dzieci - uczestnikaw zajt<c, wzor dokumentacji pracy z
dzieckiem , zgodny z charakterem placawki.
6. Perspektywy kontynuacji programu i potencjalne ±radla finansowania.
Informacja 0 wynikach konkursu podana bt<dzie do publicznej wiadomosci na stronie
intemetowej www.marki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt<du Miasta Marki oraz
na tablicy ogloszen w Urzt<dzie Miasta Marki w terminie 14 dni po podjt<ciu stosownej
decyzji przez Burmistrza Miasta Marki.
Szczegolowe informacje dotycz'tce otwartego konkursu ofert moma uzyskac w Urzt<dzie
Miasta Marki AI. J. Pilsudskiego 95, tel. 781-10-03 wewn. 127 oraz na stronie intemetowej
www.marki.pliBiuletynie Informacji Publicznej http://bip.marki.pl

