
 
 
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmian.) oraz uchwały Nr XIV/136/11 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada  2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
 w roku 2012 ” zmienionej uchwałą nr XVIII/174/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 roku . 
 
 
 

Prezydent Miasta Legnicy 
 
 

ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania w  zakresie zapobiegania bezdomności i opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi poprzez: 
-zmniejszenie populacji kotów wolno Ŝyjących , tj. ich sterylizację i kastrację, 
-dokarmianie kotów wolno Ŝyjących. 
 

 
I. Powierzenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
II. Zadanie winno być zrealizowane w 2012 r., z tym, Ŝe szczegółowy termin jego realizacji określony    
     zostanie w umowie. 
 
III. 

1. Oferty na realizację zadania naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Legnicy,  
pok. 127 do 29.06.2012r. do godz. 15.30. 
 

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
grudnia 2010 r. 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). 

3. Do oferty naleŜy dołączyć: 
- kopię aktualnego odpisu z KRS (waŜny do 6 miesięcy od daty wystawienia) lub innego rejestru 
lub ewidencji, 
- aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy 
uprawnione do rejestracji, 
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok. 
 

IV. 
1. Wyboru najlepszych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy. 
2.    Przy ocenie ofert komisja stosować będzie treść art.15 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
       i o wolontariacie oraz następujące kryteria szczegółowe  oceny ofert: 

a) moŜliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę, 
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, 
c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja 

pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 
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d) rzetelność i terminowość realizacji zadania publicznego oraz sposób rozliczenia środków 
otrzymanych na realizację tego zadania.   

 
Ponadto podmioty biorące udział w konkursie ofert muszą spełniać łącznie warunki: 

a) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub dochód przeznaczają na realizację celów statutowych, 
b) prowadzą statutowa działalność w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt, 
c) posiadają warunki i moŜliwość realizacji zadania (baza, kadra), 
d) posiadają osobowość prawną lub upowaŜnienie jednostki nadrzędnej , mającej osobowość prawną 

do złoŜenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich 
rozliczenia , 

e) złoŜą w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełniona ofertę , zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji , gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny , oszczędny i terminowy, 

f) minimalny okres działania podmiotu ubiegającego się o dotację :12 miesięcy.   
 
Poszczególne kryteria oceniane będą w skali 0 - 5 punktów. 
 
V. 
       1. Warunki realizacji zadań: 
       a) na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno Ŝyjących naleŜy przeznaczyć kwotę do 4.000 zł,   
           natomiast na zakup karmy-do 3.000 zł  
       b) zadania będą realizowane wyłącznie na terenie miasta Legnicy, 
       c) naleŜy wykazać się odpowiednimi umowami z lekarzami weterynarii na wykonywanie zabiegów   
            sterylizacji i kastracji kotów wolno Ŝyjących,  
       d) dokarmianie kotów  ma być realizowane w róŜnych miejscach miasta proporcjonalnie do skali   
           występowania problemu bezdomności kotów- w ofercie naleŜy wskazać konkretne miejsca i określić        
           częstotliwość dokarmiania, 
       e) zakupiona karma dla kotów powinna być dystrybuowana przez wolontariuszy lub przekazywana   
          tzw. „karmicielom”  do wskazanych punktów w ilości zapewniającej prawidłową realizację zadania. 
       2. Na oferencie wybranym do realizacji zadania spoczywa obowiązek sporządzania  
           sprawozdań  z jego realizacji oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z dotacji.     
           Szczegółowe warunki kontroli i składania sprawozdań z realizacji zadania określać będzie umowa. 
       3.  W przypadku zmiany warunków realizacji zadania bez uzgodnienia z Gmina, dotacja podlega   

      bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy oraz pozbawia Zleceniobiorcę moŜliwość ubiegania się o       
      dotację z budŜetu gminy przez okres 1 roku. 

 
 Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Legnicy. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu     
 odwołania. Decyzja zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Wydziału Infrastruktury Komunalnej      
 Urzędu Miasta Legnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.legnica.eu. 

 
 
 
 
Legnica, dnia  01 czerwca 2012 r. 


