Szczegółowe warunki konkursu dla realizacji zadania
w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010r.
Nr 234, poz. 1536) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski,
których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są
rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe.
Zadania do realizacji:
Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez
upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach
sportowych.
W zadaniu priorytetowo będą traktowane działania ukierunkowane na:
•

•
•
•

rozwijanie u dzieci i młodzieży postaw asertywnych w kontaktach z innymi ludźmi,
wzmacnianie konstrukcji emocjonalno-psychicznej
umożliwiającej radzenie sobie
z własnymi emocjami,
stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaangażowania się w konstruktywną działalność,
dzięki której będą mogły rozwijać swoje zainteresowania oraz zaspokajać przynależność do grupy
rówieśniczej zintegrowanej wokół pozytywnych celów,
umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w różnych formach aktywności społecznej.

Warunki składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2014 roku.
1. Oferty muszą spełniać wymogi: art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sporządzone być
powinny na formularzu zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określania wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6,poz. 25).
Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić
komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym wraz z ponumerowaniem każdej strony,
2) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy,
3) złożyć w zamkniętej kopercie.
Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub
odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,
3) aktualny statut organizacji,
4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera
w
złożonej ofercie),
5) szczegółowy program pracy profilaktycznej,terapeutycznej lub socjoterapeutycznej.
Dokumenty o których mowa w pkt 1,2,3,4 mogą być złożone w odpisach poświadczonych za

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi.
Wybór ofert
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Legnicy.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru tylko jednej oferty w ramach środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania.
3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje
Prezydent Miasta Legnicy.
4. Od decyzji podjętej w postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych.
7. Merytorycznej oceny wartości sportowej złożonej oferty dokonuje Wydział Oświaty Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.
8. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy sprawuje kontrolę finansową
nad realizacją zleconego w ramach konkursu zadania.
Wyniki konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Legnicy
oraz podane do publicznej wiadomości na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta
(www.legnica.eu) i BIP w ciągu 5 dni od dnia otwarcia ofert.
Zawarcie umowy
1.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji, podpisuje umowę w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, pokój nr 15.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego stosownie
o przyznanej dotacji, podpisanego przez osoby upoważnione,
2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego stosownie do przyznanej
dotacji, podpisanego przez osoby upoważnione,
3) oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu
podpisania umowy.
3. Oferent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach
przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej
działalności.
Zasady przekazania dotacji
1.

Dotacja zostanie przekazana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), po
podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w
całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących
przypadkach:
1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego
w ofercie,
2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź
kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub finansową oferenta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować
będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze
strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji,

4.
5.

zgodnie z jej statutem.
Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w
umowie.
Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem
pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie
bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę.

Uwagi ogólne
Konkurs ofert może zostać odwołany bez podania przyczyny.
.
Informacje szczegółowe na temat konkursu, formularz ofert i wzór umowy można uzyskać w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy w pokoju nr 15 , telefon 76/72-12-252, oraz na
stronie internetowej www.legnica.eu , Biuletynie Informacji Publicznej.

