
BURMISTRZ OPOCZNA 
nl Staromiejska 6,26-300 Opoczno 
tel. (0-44) 736 31 00. fax 736 31 11 

Na podstawie art. 13 i 14 ustawj' z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci poAtku publiczncgo i o uolontariacic (ij. Dz. 
U. z 2014 roku poz. M 18 ze zm.). art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wvchowaniu \i 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1356). UchwaK Nr Xl.Vl/464/14 Rad\i w Opocznic 
z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawic przyj^cia ..Gminnego Programu Prot'ilakt\ki i RozwiazAwania Prohlcniow 
Alkoholo\\_\ch dia Gmin\ Opoczno na 2015 rok" oraz ..Gminnego Programu Przcciwdzialania Narkomanii dla Gmin\ 
Opoczno na 2015 rok" oraz Uchwaly Nr Xl,Vl/465/14 Rad\i w Opocznie z dnia 14 listopada 2014 roku u sprawie 
prz>jecia ..Roczncgo Programu Wspolprac) Gmin\o z organizacjami pozarz^douymi oraz podmiotami 
prouadzi^c\mi dzialalnosc poz\tku publicznego na rok 201 5," 

B U R M I S T R Z O P O C Z N A 

ogJasza II otwarty konkurs ofert na realizacj? zadaii w zakresie 
przeciwdzialania uzaleznicniom i patologiom spolecznym w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na rok 2015 

I. Rodzaj zadania, termin i warunki realizacji zadania oraz wvsokosc srodkow 
finansowvch przeznac/onych na realizacje zadania. 

Zadanie II 
Udzielanie rodzinom. klorych wyst^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej 
i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w- rodzinie. 

1. Wspieranie biez4cej dzialalnosci swietlic opiekuhczo - wychow awczych, 
socjoterapeutvcznych i srodowiskowych zlokalizowanych: 

A) w rejonie Parafii Podwyzszenia Krzyza Sw. w Opocznie. 

Zadanie bt̂ dzie realizowane dla dzieci i mlodziezy wywodz^cej si? z rodzin dysfunkcyjnych, 
patologicznych. niewydolnych wychowawczo. z problemem alkoholowym. z terenu gminy 
Opoczno od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. W ramach zadania dzieci b?d^ 
miaty zapewnion^ pomoc w odrabianiu lekcji. organizacj? czasu vvolnego i rozwqj 
zainteresowaii oraz posilek dostosowany do pory dnia i czasu pobytu w swietlicy. Programy 
wymagajace udzialu specjalistow b?dq realizowane przez osoby posiadajacc kwalifikacje do 
ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi S.OOOzl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do koiica 2015 roku. 
W roku 2014 na w>'konanie tego zadania przeznaczono kwot? S.OOOzl. 

Zadanie III 
Prowadzenie profdaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozM'iqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. a w szciegolnosci 
dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj(^c sportowych, a lakze dzialah 
na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo -
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Opoczno. 
Zamierzamy zorganizowac wypoczynek letni z programem protllaktycznym lub 
socjoterapeutycznym dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Opoczno. pochodzijcych z rodzin 
zagrozonych problemem uzaleznieri. ubostwem. dla dzieci i mlodziezy niepetnosprawnej. dla 
dzieci i mlodziezy osi^gaj^cej wysokie wyniki w nauce oraz dzialaj^cych wolontaryjnie, 
odpowiednio: 



A) jcden siedmiodniovvy turnus dla grupy 35 osob. 
Zadanie b?dzie realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Podczas 
wypoczynku realizowany b?dzie program profilaktyczny. w wymiarze minimum 1.5 godziny 
dziennie zorganizowanych zaj?c. realizowanych przez co najmniej 4 dni. Programy 
wymagajace udzialu specjalistow b?d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do 
ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. Na realizacj? zadania przewidziano kwot? 
13.475,O0zl. 

B) dwa siedemnastodniowe turnusy. 
Zadanie b?dzie realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Podczas 
wypoczynku realizowany b^dzie program profilaktyczny. w wymiarze minimum 1.5 godziny 
dziennie zorganizowanych zaj?c, realizowanych przez co najmniej 12 dni. Skladajijcy ofert? 
musi zapewnic 10% udzial srodkow fmansowych wlasnych. Programy wymagajace udzialu 
specjalistow b?dcj realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie 
z zakresem merytorycznym. Na realizacj? zadania przewidziano kwot? 10.200,00z} 

C) dwie 3-dniowe wycieczki pol̂ czone z programem profdakt>'cznym. 
Zadanic b?dzie realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Podczas wycieczki 
realizowany b?dzie program profilaktyczny. w wymiarze minimum 1.5 godziny dziennie 
zorganizowanych zaj?c. realizowanych przez co najmniej 2 dni. Programy wymagajace 
udzialu specjalistow b?d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji 
zgodnie z zakresem merytorycznym. Na realizacj? zadania przewidziano kwot? 5.000.00zl 

Planowana na rok 2015 kwota 28.675,00zl zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy transzami. odpowiednio: 
I transza — 10 dni przed rozpocz^ciem turnusu w wysokosci 20% kwoty, 
II transza - 5 dni przed rozpocz?ciem turnusu w wysokosci 80% kwoty. 
W roku 2014 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwot? 13.000,00zi. 

II. Zasadv prz>'znawania dotacji. 

1. W otwartym konkursie ofert mogq uczestniczyc organizacje pozarz^dowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o woiontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 

2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu w drodze wyboru 
najkorzystniejszych ofert przez Komisj? Konkursowq i podj?ciu decyzji przez Burmistrza 
Opoczna. 

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umow 
z wyfonionymi oferentami. 

4. Zlecenie zadah nasti|pi w formic wspierania wykonania zadaii publiczn\ch. wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

5. Skladai^cy oferte powinien zapewnic min. 10% wkladu wlasnet^o finansowetzo na 
realizacj? zadania. 

6. Rozpatrywane b?d^ wyl^cznie oferty kompletne i prawidlowe. tj. sporzqdzone 
z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych w niniejszym ogloszcniu. 

7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogloszeniu wynikow konkursu zostanie 
zawarta umowa, na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego. 



III. Termin i warunki skladania ofert. ^ 

1. Warunkiem przystqpienia do konkursu jest zlozenie oferty. 
2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze oferty okreslonym Rozporz^dzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamknictej 
kopercie z dopiskiem: II konkurs ofert - ..Gminnv Program Profilaktyki 
i Rozwiazwania Problemow Alkoholowych na rok 2015". Ponadto do oferty nalezy 
dol^czyc: 

a) kopi? odpisu z Krajowego Rejestru Si^dowego z potwierdzeniem jej zgodnosci 
z oryginalem lub odpowiednio wyci^g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj^ce 
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentuj^cych (wazne do 3 miesi^cv od 
daty wystaw^ienia). 

b) sprawozdanie merytorycznc z dzialalnosci oferenta za rok ubiegly. 
c) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat. 

informacja dodatkowa), a w odniesieniu do organizacji nie maj^cych obowiqzku 
prowadzenia ksi^g rachunkowych - inne dokumenty poswiadczaj^ce sytuacj? maji^tkow^ 
i finansow^ oferenta za oslatni rok. 

d) oswiadczenie o nie ubieganiu si? o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo 
zadanie. 

e) oswiadczenie o nie osi^ganiu zysku przy realizacji zadania. 
1) dla podmiotow prowadz^cych dzialalnosc odplatn^ - oswiadczenie, ze prowadzona 

dzialalnosc odplatna nie stala si? dzialalnosci^ gospodarcz^ (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o woiontariacie), 

g) umow? partnerskt^ lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozcnia oferty wspolnej. 
3. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym tcrminie do dnia 27 maja 2015 roku do 

godz.ll:00 w sekretariacie Urzedu MiejskicRO w Opocznic ul. Staromiejska 6. 26-300 
Opoczno. 

4. Szczegolowc informacje dotyczqce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej 
dost?pne ŝ  w Biulelynie Informacji Publicznej. na stronie internetowcj Urz?du 
Miejskiego w Opocznie wwyy.opoczno.pl oraz \e do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci. 

IV. Tr>'b i kr> teria stosowane prz>' wyborze ofert. 

1. Oferty b?d4 oceniane w dwoch etapach obcjmujgcych ocen? formalnt^ i merytoryczn^. 
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez komisj? konkursow^ 

powolan^ Zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczn^ decyzj? o wyborze ofert 
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostateczna i nie przjsluguje od niej odwolanie. 

3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 27 maia 2015 roku 
0 godz. 12:00 w siedzibie Zespolu do Spraw- Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urzedu 
Miejskiego. mieszczace^o sie w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Biemackiego 4. 
w oparciu o nastepujace kryteria: 

a) terminowosci zlozenia oferty. 
b) ocena czy podmiot skladaj^cy ofert? jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i woiontariacie, 
c) kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty. 



( 
d) ocena czy cele statutowe podmiotu zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym 

ogloszeniu. 
4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow. 
5. Do udzialu w konkursie i oceny mervlorycznej zostan^ dopuszczone oferty kompletne pod 

wzgl?dcm formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony 
w ogloszeniu, nie spelniaj^ce innych wymogow formalnych nie b?d^ rozpatrywane. Nie 
przewiduje si? mozliwosci uzupelniania ztozonych ofert. Ofert\ ktore \w wyniku oceny 
merytorycznej uzyskaj^ mniej niz 65 punktow zostana odrzucone. 

6. Ocena merytor\czna zostanie przeprowadzona w- okresie 5 dni od terminu dokonania 
ocenv formalnej w oparciu o nastepujace kryteria: 

a) ocena mozliwosci realizacji zadania. w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta, 
kwalifikacje realizatorow - 20 pkt, 

b) spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt, 
c) ocena dotychczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt. 
e) wysokosc srodkow wlasnych wykazanych przez oferenta \ stosunku do srodkow 

pubiicznych przeznaczonych na realizacj? zadania - 20 pkt. 
7. Zastrzega si? prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny Jego odwolania. 

V. Podpisanie umowy. 

Po ogloszeniu wynikow otwartego konkursu ofert z kazd^ wylonion^ organizacja 
pozarz^dow^ lub podmiotem wymicnionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pozytku publicznym 
i 0 woiontariacie Burmistrz Opoczna zawiera stosown^ umow?. Wylonione podmioty 
zobowi^zuj^ si? do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslonych 
w umowie, a Burmistrz Opoczna zobowi^zuje si? do przekazania dotacji na realizacj? 
zadania. 

BURMISTRZ 

Rafai mdziela 

v.-


