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Zarządzenie Nr

0152/11/2009
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdzialania
alkoholizmowi i narkomanii

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późno zm.), zarządzam co następuje:

§1
l. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
2. Zlecenie realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii nastąpi w formie wsparcia wykonania zadań
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2

Termin składania ofert upływa z dniem 27 marca 2009 roku.

§3
Informację

o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
l) na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki,
4) w prasie o zasięgu lokalnym.

§4
Zarządzenie wchodzi

w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
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Załącznik do Zarządzenia
Nr 0152/1 112009
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 25 Intego 2009 r.

05·270 MARKI
Al, JI P:U6l,lel6:Kif:?~q @5

Burmistrz Miasta Marki
ogłasza otwarty

konkurs ofert na realizację w roku 2009
zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późno zm.
I. Przedmiotem konkursu jest:
l. Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wraz z
utrzymaniem lokalu przy ul. Sportowej 3 w Markach
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 45.000,- zl.
Termin realizacji zadania: kwiecień - grudzień 2009 r.

bieżącym

2. Prowadzenie młodzieżowego klubu socjoterapeutycznego wraz
utrzymaniem lokalu przy ul. Fabrycznej 66 w Markach.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 40.000,- zł.
Termin realizacji zadania: kwiecień - grudzień 2009 r.

bieżącym

z

II. Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w fonnie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późno zm.), po
podpisaniu stosownej umowy z wyłonionymi oferentami.
Dotacja będzie płatna na wyodrębniony rachunek podmiotu w ratach.
III. Warunki realizacji zadania:
l. Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii powinna realizować zadania
w następującym zakresie:
1) Zapewnić opiekę i pomoc dla 30 dzieci w wieku od 6 do 13 lat sprawiającym
problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją lub przestępczością, z rodzin z
problemem alkoholowym, z terenu miasta Marki.
2) Zapewnić standardy sprawowania opieki określone w Rozporządzeniu Ministra
Polityki Spolecznej z dnia 15 października 2007 roku w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz.l455).
3) Prowadzić dokumentację pracy dzieckiem i grupą.
4) Współpracować z innymi instytucjami (gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny).
5) Utrzymanie w należytym stanie i bieżąca konserwacja lokalu.

2.

Młodzieżowy

kłubu

socjoterapeutyczuy
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zadania

w

następującym

l)

2)

3)
4)
5)

zakresie:
i pomoc dla 30 dzieci w wieku od 13 do 18 lat spraWlaJącym
problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją lub przestępczością, z rodzin z
problemem alkoholowym, z terenu miasta Marki.
Zapewnić standardy sprawowania opieki określone w Rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z dnia 15 października 2007 roku w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz.l455).
Prowadzić dokumentację pracy z wychowankiem i grupą.
Współpracować z innymi instytucjami (gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny).
Utrzymanie w należytym stanie i bieżąca konserwacja powierzonego sprzętu i lokalu
oraz opłaty za media ( telefon, ubezpieczenie lokalu, koszty najmu lokalu).
Zapewnić opiekę

IV. Termin składania ofert
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie
30 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 27 marca 2009 roku do godz. 12.00
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Markach, Al. Piłsudskiego 95 .
Oferta powinna być złożona na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej
kopercie, opatrzonej napisem zawierającym:
nazwę, adres i telefon podmiotu składającego ofertę
nazwę zadania konkursowego,
zgodną z określeniem
zadania umIeszczonego
w ogłoszeniu konkursowym.
Wymagania bezwzględne - załączniki do oferty:
I. Aktualny odpis z rejestru lub dekret kościelny (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) .
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok.
3. Aktualny statut podmiotu składającego ofertę.
4. Potwierdzenie kwalifikacji osób realizujących zadanie.
5. Pisemna zgoda osób podejmujących się realizacji zadania.
6. Ewentualne referencje.
7. Program adekwatny do przedmiotu oferty, lub szczegółowy plan realizacji zadania.
8. Prawo do lokalu potwierdzone uwierzytelnionym dokumentem przez okres
obowiązywania umowy, w którym realizowane będzie zadanie.
9. Oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów
publiczno-prawnych.
10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych
dokumentów potwierdzających przydatność podmiotu do realizacji zadania.
11. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia zakresu realizowanego
zadania.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
Wyboru ofert/y dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Marki.
Wybór ofert/y nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, które nastąpi w dniu
27 marca 2008, godz. 12.30 w pokoju nr 23 Urzędu Miasta Marki.
Przy wyborze ofert Komisja stosuje następujące kryteria:
I. Koszt realizacji zadania, w tym wielkość udziału środków własnych i innych
źródeł finansowania.
2. Doświadczenie oraz posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do
reałizacj i zadania.

3. Dotychczasowe osiągmęcIa i wiarygodność oferenta, w szczególności
dotychczasowa współpraca podmiotami w zakresie rzetelności i terminowości
rozliczeń wcześniej realizowanych projektów, rzetelności i profesjonalizmu
wykonywania zadań.
4. Skala działań podejmowanych przy realizacji zadania, np. liczba uczestników,
dostępność zajęć.

5. Harmonogram działań oraz kompetencje osób prowadzących zajęcia,
znajomość potrzeb dzieci - uczestników zajęć, wzór dokumentacji pracy z
dzieckiem, zgodny z charakterem placówki.
6. Perspektywy kontynuacji programu i potencjalne źródła finansowania.
Informacja o wynikach konknrsn podana będzie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.marki.p) , w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki w terminie 14 dni po podjęciu stosownej decyzji
przez Burmistrza Marek.
Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie
Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, tel. 781-10-03 wewn. 127 oraz na stronie internetowej
www.marki.pliBiuletynie Informacji Publicznej http://bip.marki.pl

