ZMIANA OGŁOSZENIA
Burmistrza Białogardu
opublikowanego 14 marca 2012 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Białogard, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Białogard
oraz w tygodniku „Białogardzianin”
dotyczącego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych) w 2012 roku.
W ogłoszeniu Burmistrza Białogardu opublikowanym 14 marca 2012 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Białogard, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Białogard
oraz w tygodniku „Białogardzianin” dotyczącym przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym (profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) w 2012 ulegają
zmianom:
- pkt I lit. c uzupełnia się o zapis „prowadzony w świetlicy socjoterapeutycznej”,
- uzupełnia się niniejszy pkt o lit. e w brzemieniu „organizacja koloni w okresie
wakacyjnym”,
- w punkcie II ulega zmianie kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych z 200.000 zł na 140.000 zł,
- w punkcie V zmianie ulega termin składania ofert z 4 kwietnia na 10 kwietnia 2012 roku.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)
BURMISTRZ BIAŁOGARDU
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) w 2012 roku
I. Rodzaj zadania:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych):
a) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia
od alkoholu,
b) pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
c) program profilaktyczny i edukacyjny dla dzieci prowadzony w świetlicy
socjoterapeutycznej, w tym dożywianie uczestników zajęć,
d) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
e) organizacja koloni w okresie wakacyjnym.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 140.000 zł ,
środki finansowe przekazane na ten cel w 2011 r. 140. 000 zł
III. Zasady przyznawania dotacji:
Wnioski o dofinansowanie zadań mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące
działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom.

Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta Białogard – Wydział Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych (pok. 256) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.bialogard.info
w Biuletynie Informacji Publicznej - wzór oferty realizacji zadania publicznego.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
IV. Termin i warunki realizacji zadań:
Miasto zleci organizacjom pozarządowym lub podmiotom, których oferty zostały wybrane
w wyniku konkursu, realizację zadań publicznych, w formie powierzenia wykonania zadania
publicznego lub wsparcia realizacji takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji, w zakresie i na zasadach określonych
w umowie o wykonanie zadania publicznego, zawartej według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 2 do rozporządzenia wymienionego w ustępie III. Zadania powinny być wykonane
w 2012 r. Wysokość przyznanej dotacji na realizację zdania może być mniejsza od kosztów
realizacji zadania zawartych w złożonej ofercie. Oferent może wówczas negocjować
zmniejszenie zakresu rzeczowego realizacji zadania publicznego lub wycofać swoją ofertę.
V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2012 roku w sekretariacie Urzędu Miasta
Bialogard, ul. 1. Maja 18, 78-200 Białogard. Oferty niezgodne ze wzorem wniosku
i niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Wyboru ofert dokona Burmistrz Białogardu w terminie 14 dni od dnia upływu terminu
składania ofert. Przed podjęciem decyzji o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje,
Burmistrz zasięgnie opinii komisji oceniającej, powoływanej zarządzeniem Burmistrza w celu
oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
Burmistrz dokonuje oceny ofert zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy.
Wyniki konkursu ofert po jego rozpatrzeniu zostaną ogłoszone na internetowej stronie Miasta:
www.bialogard.info w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Białogard w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera nazwę oferenta, nazwę zadania
publicznego i wysokość przyznanych środków publicznych. Każdy, w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

