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Ogłoszenie Nr 13 /2017 

Burmistrza Piławy Górnej z dnia 15 maja 2017 r 

o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie „Przeciwdziałania 

patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, połączonego z organizacją 

wypoczynku w okresie wakacyjnym”. 

 

Na podstawie art.5  i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2016 poz.1817 ) oraz Uchwały Nr 111/XXVII/2016 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dn. 30 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Piława Górna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 r,  Burmistrz Piławy Górnej 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie: 

„Przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, połączonego 

z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym”. 

 

I . Na realizację zadania przeznacza się ogółem 18.000,00 zł. 

1. Beneficjenci zadania; dzieci i młodzież z terenu Piławy Górnej, w tym zagrożona patologią 

i niedostosowaniem społecznym . 

2.Cele zadania: 

a). zajęcia winny być organizowane w miesiącu lipcu, minimum sześć godzi dziennie, od 

poniedziałku do piątku 

b). organizacja zajęć powinna  uwzględniać organizację kolonii i wycieczek 

c). organizacja wypoczynku w okresie przerwy wakacyjnej powinna uwzględniać programy 

profilaktyczne. Zajęcia winny być organizowane wg. zainteresowań i umiejętności dzieci  

i młodzieży 

d). realizacja zadania powinna również zawierać elementy poznawcze związane z lokalną 

tradycją kulturalną 

 
II . Zasady przyznawania dotacji; 

1. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się 

o dotację. 

2. Podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać doświadczenie w organizacji tego typu 

zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej oraz wykwalifikowaną 

kadrę. 

3. Podmiot ubiegający się o dotację jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji 

księgowej środków otrzymanych na realizację zadania. 

4. Zadanie publiczne z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci 

i młodzieży, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym” zostało 

przewidziane do realizacji w roku 2017 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, jak również 

warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawieranej po rozstrzygnięciu 

konkursu, której wzór stanowi załącznik  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r, w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań.(Dz. U. z 2016 roku poz 1300). 
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5. Przedmiotem dofinansowania mogą być następujące koszty:   

- koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych 

w realizowanym zadaniu  

- obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, w tym obsługi finansowo-

księgowej   

 

III. Kryteria i termin składania oraz rozpatrywania ofert; 

1. Oferty  na realizację  zadania wymienionego w niniejszym ogłoszeniu można składać do 

06.06.2017 r do godz.15.00 w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69., 

58-240 Piława Górna.  
2. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 07. 06. 2017 r  

3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez organizacje zgodnie z zapisem art. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2016 

poz.1817 )  w/w terminie, na formularzu wg. obowiązującego wzoru stanowiącego załącznik  

do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Piławy 

Górnej w drodze zarządzenia.  

4. Przy wyborze oferty komisja będzie się kierować możliwością realizacji zadania, 

zgodnością oferty z zadaniem konkursu, ilością odbiorców, udziałem dzieci i młodzieży 

z Gminy Piława Górna, znajomością przez oferenta lokalnej specyfiki zadania. 

 

IV. Ogłoszenie wyników konkursu; 

1. Wyniki rozpatrzonych ofert zostaną podane do wiadomości   w BIP Gminy Piława Górna 

i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

2. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków 

przeznaczonych na wsparcie lub powierzenie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie 

możliwość proporcjonalnego zmniejszenia dofinansowania, stosownie do posiadanych 

środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do 

wnioskowanej przez oferentów, nie  będą oni związani złożonymi ofertami, natomiast będą 

zobowiązani do dokonania korekty kosztorysu ofertowego. 

 

 

V. Postanowienia końcowe;  

1. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia 

szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego  wykonania zadania.  

2. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani . 

3. Przekazanie dotacji będzie uwarunkowane przyjęciem przez Burmistrza Piławy Górnej 

sprawozdań z realizacji projektów realizowanych w 2016 r(dotyczy podmiotów, które 

otrzymały dotacje  w 2016 r).  

4. Burmistrz Piławy Górnej zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert, 

jeżeli: nie złożono żadnej oferty, żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

 

 

 

                                                    Burmistrz Piławy Górnej 

 

                                                    Zuzanna Bielawska 


